Žilinské školy
sú pripravené na
nový školský rok

Počas dvoch mesiacov prešlo viacero škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
rekonštrukciou a úpravami interiéru
aj exteriéru. Okrem rozsiahlejších
rekonštrukcií
bolo
vykonaných
aj množstvo bežných opráv. Spoločnosť Žilbyt, s.r.o. počas leta realizovala takmer na všetkých školách
maľovanie školských kuchýň a ďalších
priestorov, ako aj revitalizáciu školských ihrísk. Mesto Žilina aj tento
rok počas leta v spolupráci so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. a s podporou Nadácie Kia Motors Slovakia intenzívne
pracovalo na zveľaďovaní škôl a školských zariadení.
Celý článok na strane č. 2.
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Rosenfeldov palác
Nové centrum kultúry v Žiline
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Projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Rosenfeldov palác od septembra slúži opäť žilinskej verejnosti. Po úspešnej rekonštrukcii bude jedna
z najkrajších secesných pamiatok Slovenska slúžiť na reprezentatívne účely mesta Žilina.
CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3.

V septembri si pripomenieme obete holokaustu

Bioodpad môžete bezplatne
odovzdať do zberne odpadov

Dňa 9. septembra je pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Mesto Žilina
a Židovská náboženská obec v Žiline si uctia obete holokaustu v piatok 9. septembra
2016 o 9.00 hod. a o 10.00 hod. v Múzeu židovskej kultúry Žilina na Dlabačovej ulici, o
10.00 hod. a o 11.00 hod. na Židovskom cintoríne v Žiline na Jesenského ulici a o 11.00
hod. a o 12.00 hod. pri pamätníku Cesta bez návratu, kde bol počas druhej svetovej
vojny zberný tábor židovských spoluobčanov, odkiaľ ich žiaľ vyvážali do vyhladzovacích
táborov smrti. Uctíme si tak každú obeť vojny.

Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, oznamuje fyzickým osobám
s trvalým pobytom na území mesta Žilina, že zelený biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad (pokosená tráva, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín) môžu
bezplatne odovzdať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého
komunálneho odpadu v mestskej časti
Považský Chlmec.

Na počesť Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ktorí utiekli 7. apríla 1944 z vyhladzovacieho tábora Osvienčim, sa konal 3. ročník pochodu z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny v dňoch 7. augusta až 13. augusta 2016. Zúčastnilo sa ho 120
účastníkov z piatich krajín – Slovenska, Česka, Veľkej Británie, Kanady a USA. Vrba
a Wetzler sa po strastiplnej ceste dostali 25. apríla 1944 do Žiliny, kde za prítomnosti
žilinských predstaviteľov Ústredne židov spísali správu o priemyselnom vyvražďovaní
ľudí v nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Dnes je táto 32-stranová
správa jedným z najvýznamnejších dokumentov z dejín holokaustu.

Obyvatelia mesta Žilina môžu bezplatne odovzdávať biologicky rozložiteľný
odpad do zberne v Považskom Chlmci
pri Žiline. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00
hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Týmto oznamom chce mesto Žilina predísť prípadným nelegálnym skládkam
s biologicky rozložiteľným odpadom.

Bežecké trate na školách sú vynovené
Počas letných prázdnin sa okrem rekonštrukčných prác v školských a predškolských zariadeniach upravovali bežecké trate na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Práce sa týkali herbicídy trávy (likvidácia nežiaducich rastlín), kosenia, rekultivácie
a prípadného maľovania čiar.
Školopovinné deti na školských športoviskách počas prázdnin vystriedali pracovníci mesta
a spoločnosti Žilbyt, s.r.o. Vykonávali práce na bežeckých tratiach a v ich okolí, aby zlepšili
podmienky pre deti na športovanie. Upravené bežecké trate boli na základných školách Jarná 20, Lichardova 24, Martinská 20, V. Javorku 32, ZŠ s MŠ Gaštanová 56 a trať v blízkosti
Súkromnej základnej školy Oravská cesta 11.

Do bioodpadu môžete odovzdať
aj pokosenú trávu zo záhrad.

V mesiaci september vás pozývame na tieto podujatia:
•
•
•
•

Deň otvorených dverí DPMŽ – 10. september v areáli DPMŽ
Žilinské dni zdravia – 22. až 23. september na Námestí Andreja Hlinku
Žilina international jazz contest – 27. až 28. september
Festival seniorov – 30. september na Mariánskom námestí
Viac info na str. č. 5
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Ing. Patrik Groma
zástupca primátora

Sme tím slušných ľudí
Žilina je moje mesto. Pyšne
neraz ukazujem jeho zákutia hosťom i neohláseným
pocestným. Ukazujem im
nielen históriu, ale aj súčasnosť. Zrekonštruovaný zimný štadión a väčšinu opravených ihrísk v medziblokoch,
školy meniace svoj šat, nové
chodníky a infraštruktúru,
ekologické autobusy a trolejbusy, tisícky nasadených
stromčekov a kvetov osviežujúcich mikroklímu, nové
byty, mestské divadlo. Zájdem s nimi aj na nejedno z
výborných podujatí, ktorých
je v našom meste požehnane
veľa. Darí sa nielen kultúre,
ale i športu. Nikdy nezabudnem pochváliť aj skvelých
ľudí, ktorí tu žijú. Veď spoločne vytvárame naše prostredie, naše trvalé hodnoty.
Bude to pomaly už dva roky,
čo zastávam funkciu zástupcu primátora. Neuznávam
filozofiu „novej metly“. Kvalitne pracovať sa dá s každým kolektívom. Nežiada
sa mi ani porovnávania, ale
ak chcete, porovnávajte. Teší
ma však, že moje vízie sa menia na skutočnosť – pomoc
hendikepovaným, ekologické projekty, vznik galérie na
Radnici mesta, podpora investícií v meste, udržiavanie
partnerstiev, ale aj vysporiadanie sa s nezodpovednými
občanmi neplatiacimi nájomné, porušujúcimi všeobecne záväzné nariadenia
či iné pravidlá. Nielen moje
návrhy, ale aj návrhy zamestnancov mestského úradu
sa v našom kolektíve – bez
silných slov a s dostatkom
ochoty vysvetľovať, hovoriť
i načúvať – stávajú cestou
k úspechu. Pritom mi vôbec
neprekáža, že dobré veci
chcú svoj čas.
Čo nás však najviac charakterizuje a ukazuje pravú
hodnotu našej každodennej
práce? Rosenfeldov palác.
Žiadnemu primátorovi a
jeho kolektívu sa nikdy doteraz nepodarilo urobiť to,
o čom, bohužiaľ, iní len snívali. Zrekonštruovať Rosenfeldov palác – najkrajší
secesný skvost na Slovensku.
V minulosti ho chceli poniektorí bezbožne predať či veľmi
predražene opraviť. Našťastie
sa tak nestalo. Transparentne, profesionálne a s úctou
k histórii sa nám za jediný
rok kolektívne podarilo zachrániť palác – úctyhodnú
pýchu nášho mesta. Aj toto
patrí k našej práci. Sme predsa tím slušných ľudí.
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Vysporiadajte si záväzky voči mestu Žilinské školy sú
pripravené na nový
včas a vyhnete sa vysokej pokute
Mesto Žilina si dalo
vypracovať aktuálne
ortofotomapy. Pri
kontrole vybraných
ulíc bolo zistené, že
si občania postavili
rôzne altánky, garáže, prístavby, nadstavby či dokonca
aj väčšie stavby bez
príslušných povolení, čím sa vyhýbajú
okrem iných povinností aj zaplateniu
dane z nehnuteľnosti. Od 1. januára
2017 mesto prostredníctvom svojho
nového oddelenia
daňovej kontroly
bude nekompromisne postupovať voči
tým, ktorí si nesplnili
riadne a včas svoje
ohlasovacie povinnosti.

D

o konca roka majú
obyvatelia čas, aby
si urobili dodatočné
stavebné povolenia na existujúce stavby a zároveň ohlásili
aj vznik daňovej povinnosti
k dani z nehnuteľnosti. Kontrolovať sa bude aj nelegálny
záber mestských pozemkov.
Títo občania zas majú možnosť uzatvoriť si na predmetné pozemky nájomnú zmluvu, ak to nebude v rozpore
s koncepciou mesta. Mesto
bude benevolentnejšie po-

školský rok

Aktuálna ortofotomapa centra mesta Žilina

stupovať pri konaniach
a podnetoch zistených iba
v čase od 1. septembra do
31. decembra 2016! Doterajšie správne konania však
zostávajú v platnosti. Chceme však upozorniť, že zhovievavejší prístup sa nebude
vzťahovať na odpustenie
daní, úrokov z omeškania či
nedovoleného obohatenia
sa neplatením nájomného.
Vzťahuje sa iba na prípadnú
pokutu v zmysle platných
právnych predpisov.
K takémuto prístupu sa pripojila aj mestská správcovská
spoločnosť Žilbyt, s.r.o. Odporúčame občanom, aby si
skontrolovali svoje nájomné
zmluvy na hrobové miesta
uzatvorené s predchádzajúcim správcom, spoločnosťou Funeral &, spol. s r.o.,

v kancelárii na Starom cintoríne (Ulica Martina Rázusa
1129/3, 010 01 Žilina). Na
tomto mieste môžu zároveň
uhradiť nezaplatený nájom za
prenájom hrobových miest,
vybaviť si povolenie na kamenárske práce, uzatvoriť
si nájomnú zmluvu, pokiaľ
tak doteraz neurobili. Nájomcovia hrobových miest
si môžu v kancelárii správcu cintorínov preveriť aj
pochovaných v hrobovom
mieste, prípadne nahlásiť
vložené urny dokonca tohto roka, a to bez penále.
Nevyhnutnou podmienkou
na odpustenie pokuty je, že
si občan vysporiada všetky
potrebné zákonné náležitosti do 31. decembra 2016.
REDAKCIA

Letné prázdniny sa
už pomaly chýlia ku
koncu a o pár dní
deti zasadnú opäť
do školských lavíc.
Mesto Žilina aj tento
rok počas leta v
spolupráci so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. a
s podporou Nadácie
Kia Motors Slovakia
intenzívne pracovalo
na zveľaďovaní škôl
a školských zariadení, aby boli podmienky vzdelávania z roka
na rok lepšie.

T

elocvičňa na ZŠ Lichardova na Hlinách má
opravený strešný plášť,
rekonštrukcia elektroinštalácie
prebehla na ZŠ V. Javorku a výmena okien na ZŠ Jarná. Na ZŠ
Martinská na sídlisku Vlčince
prebehla oprava átria a úprava zelene v areáli školy. Bola
vybudovaná aj prechodová
chodba medzi telocvičňou a
školou v ZŠ s MŠ na Ulici Sv.
Gorazda. Prestavba školskej
jedálne prebehla na elokovanom pracovisku MŠ Trnavská
na Varšavskej ulici na sídlisku
Vlčince. Buduje sa tu aj nová
kuchyňa, ktorá tak zabezpečí
stravu pre 70 detí.
Školy na sídlisku Solinky boli
taktiež renovované, a to konkrétne ZŠ s MŠ Gaštanová,

kde bola ukončená ďalšia etapa opráv strechy. Ďalej tu bolo
oplotené detské ihrisko na ZŠ
Limbová, ako aj opravená časť
strechy v havarijnom stave na
MŠ Limbová. Rekonštrukcie
sociálnych zariadení prebehli
v MŠ Jarná a MŠ Puškinova
na Hlinách a v MŠ Kultúrna
v Zástraní, ako aj v MŠ Predmestská, kde bola vynovená
aj školská jedáleň. V mestskej
časti Brodno sa do ZŠ s MŠ
podarilo navýšiť počet prijatých detí úpravou priestorov. V
Závodí sa na ZŠ s MŠ Školská
renovovali a zriaďovali priestory šatní a niektorých tried.
Zo 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žilina odišlo na stredné školy
a osemročné gymnáziá spolu
585 žiakov. Od septembra 2016
zasadne prvýkrát do školských
lavíc 971 detí. Predpokladá sa
celkový nárast počtu žiakov,
v základných školách by malo
byť oproti minulému roku
približne o 180 detí viac. Aj z
demografického vývoja vyplýva, že počet detí narodených
v Žiline od roku 2012 stúpa,
teda bude stúpať aj počet detí
a žiakov v školách a školských
zariadeniach. Presné údaje sa
spracovávajú k 15. 9. 2016, takže presnú štatistiku prinesieme
v októbrových Radničných
novinách.
REDAKCIA

Ako prebieha rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku
Rekonštrukčné práce začali v auguste 2016 a dokončené budú v priebehu budúceho roku

Mesto Žilina v spolupráci s Nadáciou
Kia Motors Slovakia
rekonštruujú a revitalizujú Park Ľudovíta
Štúra na Bôriku.

M

emorandum o spolupráci medzi mestom
Žilina a Nadáciou
Kia Motors Slovakia pri realizácii projektu: Revitalizácia
a rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra v Žiline podpísali 4. 8.
2016 na Radnici mesta Žilina
primátor mesta Žilina Igor
Choma a správca nadácie Dušan Dvořák. V tomto roku by
sa malo preinvestovať 810 000
eur, pričom mesto preinvestuje 310 000 eur a Nadácia Kia
Motors Slovakia 500 000 eur.
Ide o jednu z najväčších investícií mesta Žilina do parkov a zelene za posledné roky.
Okrem tejto rekonštrukcie

Primátor mesta Igor Choma spolu s prednostom Mestského úradu
v Žiline Igorom Liškom počas obhliadky rekonštrukčných prác.

nedávno prebehli aj rekonštrukcie a rozšírenie ďalších
mestských parkov: Sad na
Studničkách v Starom meste
a park v Bánovej.
Úprava zelene je navrhnutá
tak, aby vyhovovala napríklad
nadšencom piknikov či zábavných hier v prírode. Na svoje
si prídu deti, športovci, ale aj
dôchodcovia. Začiatkom tohto roka boli vykonané v parku
vegetačné úpravy. V súčas-

Podpis Memoranda o spolupráci medzi mestom Žilina
a Nadáciou Kia Motors Slovakia

nosti sa začala rekonštrukcia
rozvodov elektrickej energie,
svietidiel, rozvodov vody a
spevnených plôch. Začali sa
vykonávať zemné práce pre
výstavbu gabionových múrov, rekonštrukcia verejného
osvetlenia, pokládka rozvodov
nízkeho napätia, búracie práce, rekonštrukcie chodníkov
a ostatné prípravné práce pre
zriadenie novej vodovodnej
a elektrickej prípojky. Existujúce detské ihrisko bude presunuté na iné miesto, ktoré
bude viac vyhovovať z pohľadu bezpečnosti. V parku nebude chýbať ani fontána, ktorej
vybudovanie je v pláne v rámci
II. etapy rekonštrukcie. Ak sa
nevyskytnú komplikácie, v
priebehu budúceho roka by
mala byť spustená do prevádzky.
Lávky cez potok Všivák prejdú
rekonštrukciou a niektoré sa

RADNIČNÉ NOVINY
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Obnoví sa nielen zeleň, ale aj chodníky, osvetlenie a mobiliár parku.

Mesto nesúhlasí so zatrubnením potoka Všivák v Parku Ľudovíta Štúra.

nanovo vybudujú. Ponad potok sa zriadili dočasné vjazdy
do parku pre stavebné mechanizmy.
Ku skanalizovaniu potoka Všivák:
Slovenský vodohospodársky
podnik v Žiline disponuje právoplatným stavebným povolením na zatrubnenie potoka
Všivák (v časti Parku Ľudovíta
Štúra), ktoré vydal Okresný úrad v Žiline, pretože ide
o vodnú stavbu. Mesto viac-

krát deklarovalo svoj postoj,
že nesúhlasí so zatrubnením
potoka v Parku Ľudovíta
Štúra, ale kompetentný orgán,
ktorým je Okresný úrad v Žiline, rozhodol inak.
Výsledkom
rekonštrukcie
bude zrevitalizovaný Park Ľudovíta Štúra, ktorý bude plnohodnotne slúžiť verejnosti.
Práce budú ukončené koncom
budúceho roka.
REDAKCIA

www.zilina.sk
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Rosenfeldov palác otvoril svoje brány
Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca
je ukončená. Súčasnému vedeniu mesta sa podarilo túto
pamiatku zrekonštruovať za takmer
2 roky. Niekoľko
desaťročí odkladanú
rekonštrukciu paláca
z dôvodu nedostatku financií v meste
vyriešil až súčasný
primátor.

D

ňa 2. augusta 2016
bola stavba oficiálne
skolaudovaná, a tak
sa naplnil cieľ Igora Chomu
– prinavrátiť lesk mestskému palácu a jeho využitie pre
reprezentačné účely nášho
mesta. „Som rád, ako Žilinčan
i ako primátor mesta, že sa
nám podarilo zrekonštruovať
tento architektonický skvost.
Významné je budúce využitie
Rosenfeldovho paláca. Ako
nové centrum kultúry bude
opäť slúžiť všetkým Žilinčanom. Aj táto stavba výrazným
spôsobom dopĺňa vzhľad
nášho mesta, pretože na Ulici Jozefa Miloslava Hurbana
je niekoľko vzácnych stavieb:
Neologická synagóga, budova
bývalej Československej obchodnej banky a budova bývalej Žilinskej reálnej školy, ktorú
neskôr využívala terajšia Žilinská univerzita v Žiline. Rosenfeldov palác je súčasťou tejto
unikátnej časti mesta, ktorú
skutočne môže obdivovať celý
svet. Úprimné poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa o rekonštrukciu zaslúžili,“ dodal
primátor Igor Choma.

Mestský palác pomenovaný
podľa majiteľa – žilinského
bankára Ignáca Rosenfelda,
bol postavený v roku 1907
podľa projektu architekta Mikuláša Rautera. Vďaka súčasnej rekonštrukcii sa zachoval
pre budúce generácie takmer
v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými
detailmi, akými sú napríklad
okenné a dverné výplne s ozdobnými kovovými mrežami,
drevené obklady stien, štukatérska výzdoba interiérov,
pôvodné svietidlá, vitrážové
leptané sklá okien, monumentálne hlavné schodisko
s mramorovým zábradlím,
kovové zábradlie zadného
schodiska, ale aj kovaný plot
s hlavnou bránou. Okrem
pamiatkových, umeleckých,
výtvarných a architektonických hodnôt je hodnotný
i z hľadiska ucelenosti diela
a spoločenského významu.
Svojím významom prekračuje hranice Slovenska.
Za účelom realizácie zákazky Rekonštrukcia kultúrnej
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pamiatky – Rosenfeldov
palác, bola dňa 9. októbra 2014 zverejnená výzva
na predkladanie ponúk.
Súťaže sa zúčastnilo sedem
uchádzačov. Za účelom
získania najnižšej ceny,
ktorá bude šetriť prostriedky fondov Európskej únie
(Regionálny operačný program) a Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórske fondy), ako aj daňových
poplatníkov mesta Žilina
(rozpočet mesta Žilina),
bola realizovaná elektronická aukcia, prostredníctvom
ktorej sa podarilo predpokladanú cenu 2 550 327,05
eura (bez DPH) znížiť na
2 155 833,33 eura (bez
DPH). Verejné obstarávanie bolo ukončené 10. júna
2015 uverejnením výsledku
vo Vestníku verejného obstarávania. Dokumentácia
o verejnom obstarávaní bola
úspešne podrobená kontrole
zo strany riadiacich orgánov
pre čerpanie príslušných
fondov.
REDAKCIA

Predné nádvorie Rosenfeldovho paláca

Nové obchodné centrum v strede mesta?
Prostredníctvom médií sa dostala k vedeniu mesta informácia
o vybudovaní alebo
dobudovaní nového
obchodného centra
na Námestí Andreja
Hlinku. Mesto Žilina
informuje svojich
obyvateľov, že bude
postupovať v medziach zákona, všeobecných záväzných
nariadení a uznesení
mesta Žilina.

Ž

ilinou prebehla informácia, že existujúce
obchodné centrum na
Námestí Andreja Hlinku sa
bude rozširovať. Do uzávierky Radničných novín neboli
doručené na Mestský úrad
v Žiline žiadne dokumenty,
ktoré by malo mesto analyzovať v zmysle schváleného
a platného Územného plánu
mesta Žilina alebo v zmysle
stavebného zákona.
Ako deklaroval investor, každý sa môže vyjadriť k projektu. Prinášame vám pohľad
mesta Žilina na médiami
predstavený projekt a podnikateľský subjekt:
1. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili
Uznesenie číslo 177/2015, na

www.zilina.sk

základe ktorého predkladateľ,
ktorý má záujem obchodovať
s mestom Žilina (odpredaj,
zámena, prenájom, zriadenie vecného bremena), musí
preukázať svoju bezúhonnosť a bezdlžnosť voči mestu
Žilina. V opačnom prípade
mesto nemôže s ním komunikovať. V prípade majiteľa
obchodného centra pre jeho
podlžnosti voči mestu nemôže dôjsť ku komunikácii, pokiaľ nebude dlžná suma uhradená.
2. Vedenie mesta bude dodržiavať schválený a platný
Územný plán mesta Žilina
a každú novú výstavbu bude
posudzovať a ďalej postupovať v medziach zákona. V prípade výstavby nového bloku
obchodného centra by došlo
k zamedzeniu prechodu od
Námestia Andreja Hlinku na
zastávku mestskej hromadnej
dopravy Hurbanova.
3. Výstavbu už existujúceho
obchodného centra sprevádzalo mnoho problémov.
Zbúranie starej fary (vyhlásenej za kultúrnu pamiatku),
navždy zničené archeologické nálezy mimoriadneho
významu pre dejiny nášho
mesta, trvalý záber niekdajšieho verejného priestranstva,
výrub zelene či narušená statika okolitých budov. Vede-

nie mesta nedopustí, aby sa
opätovne takýmto spôsobom
stavalo na mestských pozemkoch, ničila sa verejná zeleň
(v tomto prípade je ohrozený
Sad SNP) alebo aby sa zastavalo akékoľvek námestie.
4. Nie je nám ľahostajná verejná mienka občanov mesta
Žilina. Po prečítaní viacerých
komentárov pod článkami
alebo na sociálnych sieťach
i na základe priamej diskusie
s obyvateľmi mesta je vidieť
rôzne pohľady na danú problematiku. Avšak vo veľkej
miere prevažujú tie, ktoré
nie sú naklonené predstavám
podnikateľa.
Súčasnému vedeniu mesta
Žilina záleží na rozvoji mesta,
no nikdy nedopustí, aby to
bolo na úkor verejného priestranstva, zelene a historického vzhľadu mesta.
REDAKCIA

Stará fara a vzácne historické
nálezy v roku 2008 museli
ustúpiť súkromným obchodným
záujmom. Foto: Jozef Feiler

Milí Žilinčania,
letné prázdninové
mesiace máme za
sebou a začína školský rok 2016/2017.

V

našom meste do školských lavíc po prvý
raz zasadne 971 detí,
čo je o 180 detí viac ako v predošlom roku – je to pozitívny
trend. Ako sme vás už informovali, vo viacerých základných a materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sa počas letných prázdnin vykonali rekonštrukčné
práce, čo určite zlepší prostredie nielen pre deti a mládež,
ale aj pre učiteľky a učiteľov.
Do finálnej podoby sa dostala aj rekonštrukcia budovy
Rosenfeldovho paláca, ktorý
sa už čoskoro stane novým
centrom kultúry v Žiline.
Taktiež sa začalo s veľkou rekonštrukciou chodníkov na
všetkých sídliskách, v tomto roku v hodnote približne
500 000 eur. Ako prvé sa
opravujú chodníky na Hlinách, potom budú nasle-

SPRAVODAJSTVO
dovať chodníky na sídliskách Vlčince, Solinky
a Hájik. Práce sú naplánované
na obdobie troch rokov.
Toto leto sme mali viac daždivé, kritická situácia nastala po
prívalových dažďoch najmä
v mestských častiach Vranie
a Považský Chlmec, kde bol
vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity. Krízový štáb
mesta Žilina situáciu pohotovo riešil. Zistené nedostatky
by mali byť odstránené správcom vodných tokov, ktorým
je Slovenský vodohospodársky podnik, prípadne majiteľmi priľahlých pozemkov,
ktoré s vodným tokom susedia, aby sa predišlo prípadným lokálnym povodniam
z prívalových dažďov.
Milí Žilinčania, dovolím si
vás pozvať na ďalšie podujatia Žilinského kultúrneho
leta, ktoré pokračuje ešte
vyše mesiaca. Pripravený je
bohatý program pre všetky generácie: Záverečná VI.
(Heľenine oči, Dave Brannigan, The Bluebeat), Medzi

nami (InterNOS), DPMŽ –
výročie (vystúpi Basie Frank
Band), Z Burianky do divadla
(prehliadky dvoch významných historických budov),
Žilinský mestský polmaratón,
Žilinská plavecká štafeta, Dni
zdravia + Primátorská kvapka
krvi, Crazy raft 2016 na Váhu
v Strečne, International Jazz
Contest – Konzervatórium Žilina, Festival seniorov a na záver to bude tradičný Primátorský deň + Beh pre najmenších.
Na všetky tieto podujatia
a mnoho ďalších vás srdečne
pozývam.
Ing. Igor Liška
prednosta
Mestského úradu v Žiline

„Pojmy alebo dojmy?“
Žilinské periodikum,
ktoré má v názve
večerník a malo
by teda vychádzať
každý večer, a nie
raz za týždeň, opäť
neobjektívne informovalo Žilinčanov,
keď uverejnilo neoverené informácie.
Je až udivujúce, ako
sa dokážu informácie prekrútiť a vždy
otočiť proti vedeniu
mesta.

C

ieľ je jasný, dehonestovať prácu vedenia
mesta, a tak umožniť
niektorým podnikateľom napríklad stavať v okolí Námestia Andreja Hlinku pod zámienkou „rozvoja historickej
Žiliny“. Popri spomínanom
periodiku tu máme aj „bulvárny“ dvojtýždenník, ktorý
si privlastnil meno poctivých
Žilinčanov, teda Žilincov. Autori článkov pracujú pre obe
periodiká súčasne, preto sa
niet čomu čudovať, že grafická úprava, spracovanie dát
a produkcia neoverených informácií sa verejnosti dostáva
v dvoch podaniach, ale stále
od tých istých redaktorov. Až
na jedného, ktorý je autorom
článkov pod hlavičkou fikcia,
kde sú mnohokrát použité
vymyslené a urážlivé tvrdenia. Je to však bulvár, pre ktorý je tento štýl príznačný.
Poďme však pekne poporiadku a poukážeme na cielene podsúvané informácie čitateľom. V jednom zo svojich
údajne pravdivých článkov
nás informovali o tom, že
primátor zrušil kúpu nového vozidla. Pravdou však je,
že odstúpila víťazná firma,
na čo existuje aj dokument.
V prípade odstúpenia firmy
by článok nebol taký korenistý, preto si ho upravili na
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svoj obraz, kde opäť zavádzali
čitateľov. Mimoriadne si toto
periodikum dáva záležať na
nadpisoch a titulkoch, tie vedia byť extrémne zavádzajúce.
Celý článok nasmerujú proti
mestu a jeho vedeniu. Na záver dajú vyjadrenie hovorcu,
ktoré zriedka okomentujú,
pravdepodobne preto, lebo
by im dementoval celý článok
a následný komentár by pokazil ich smerodajný dojem.
Ďalej Žilinský večerník
vo svojom vydaní zo dňa
2. augusta 2016 v článku „Finančná správa rozhodla, že
mesto neoprávnene vymáhalo od Trabelssieho daň“ sprostredkoval vyjadrenia pána
Georgea Trabelssieho, ktorého Žilinský večerník označil za majiteľa spoločnosti
SIRS – Project, a. s., o dani za
športovú halu. Autor článku
a šéfredaktor tohto periodika pán Filek sa však aspoň zo
slušnosti mohol opýtať mesta na názor. Z dôvodu existencie daňového tajomstva
vám nemôžeme bez súhlasu
daňovníka poskytnúť informácie z daňového konania.
Môžeme vám však sprostredkovať staršie vyjadrenia
menovaného majiteľa, pána
Georgea Trabelssieho, k tejto téme, v ktorých hovoril
o tom, že odmieta platiť
mestu daň. Ich plné znenia
môžete nájsť na uvedených
odkazoch:
• Žilinský večerník, Horúce kreslo, https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/
george-trabelssie-netrvam-na-spojeni-hlasovania-o-tescu-so-sportovou-halou/1668/.
„Prvý rok som zaplatil a druhý už som odmietol. Nie je to
totiž fér. Primátor hovorí, že
daň zvýšili rovnako všetkým.
No ale ja nebudem v roku

2015 platiť ďalších 40-tisíc
za halu. Či to schvália, alebo neschvália, mesto príde
o 40-tisíc. Očistím si pozemky
a v memorande, ktoré jednomyseľne schválilo zastupiteľstvo, je jasne uvedené, že
môžem 80 % týchto pozemkov komerčne zastavať. Ja
tam postavím nové obchodné
centrá. V tomto smere mám
plán B. Nie som tlačený do
kúta. Ak to neschváli zastupiteľstvo, parkovací dom zostane tak, ako je, halu zbúram
a športpark predám. Oni pozemky DPMŽ nepredajú nikdy. Nech páni poslanci veľmi
zvážia, ako budú hlasovať.“
• našaŽilina.sk http://nasazilina.sme.sk/c/7265633/ak-mesto-sportovu-halu-nebude-chciet-trabelssie-ju-zbura.
html
Podľa Trabelssieho Žilina
tak stratila historickú šancu
zachrániť halu. „My za športovú halu nechceme žiadne
zámeny, nechceme nič. Nech
nám pekne vyplatia peniaze, ak ju chcú. Ak ju nechcú,
nech vyslovia do krátkej doby,
že ju nechcú a vtedy ju môžeme zbúrať. My daň za nehnuteľnosť (halu) budúci rok isto
platiť nebudeme. Buď bude tá
hala mestská, alebo nebude,“
povedal podnikateľ s tým, že
za halu bez pozemkov chce
1,9 milióna eur bez DPH,
teda cenu, ktorú určil Ústav
súdneho inžinierstva Žilinskej
univerzity.
Ako znie v nadpise, vybraným médiám nejde o pojmy,
ale o dojmy svojich čitateľov
v prospech ich ochrannej
ruky. Je len na samotnom
čitateľovi, ako sa pozrie na
články v médiách a či dokáže
rozlíšiť politicky motivované
články od objektívneho spravodajstva.
REDAKCIA
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INFORMUJEME
Výbory v mestských častiach informujú

Volebný obvod č. 5 informuje
Vážení
spoluobčania,
náš volebný obvod
č. 5 Hájik opäť dostáva priestor
v Radničných novinách a my by sme
vás chceli informovať o tom, v akom
štádiu sa nachádzajú riešenia našich
požiadaviek a problémov, čo sa týka
zvyšovania životnej
úrovne na sídlisku
Hájik.
Parkovanie
Najpálčivejšia téma, ktorá
každodenne sužuje obyvateľov Hájika. Mesto vyčlenilo
z rozpočtu na vypracovanie projektu Parkovací dom
s ihriskom na streche na ul.
Baničova pre rok 2016 sumu
27 000 eur. V súčasnej dobe
sú už spracované podklady
a požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie. Mesto rozbehlo verejné
obstarávanie na dodávateľa
PD v zmysle štúdie, termín
odovzdania PD je december 2016. Ďalšie parkovacie
miesta sa plánujú vybudovať nasledovne: V súčasnosti je spracovaný projekt
na 28 nových parkovacích
miest pri ZŠ. Po vybudovaní
týchto parkovacích miest je
možné sa zaoberať ďalšími
lokalitami. Nad ulicou Dadanova, kde začína poľná
cesta smerom k vodárni, by
sa mohlo vybudovať provizórne parkovisko pre cca
50 áut. Autá tam parkujú aj
teraz, ale nesystémovo. Vybudovaním parkoviska by
sa zvýšil počet parkovacích
miest a ujasnil systém parkovania. Mesto vyčlenilo
zmenou v rozpočte sumu
80 000 eur na vybudovanie cca 40 parkovacích
miest nad ul. Dadanova.
Realizácia je plánovaná
v roku 2018. Na konci Korza za garážami vedie cesta
k priestranstvu, na ktorom
by mohlo byť vybudované
provizórne parkovisko pre
cca 30 áut. Mesto sa s touto
myšlienkou stotožnilo a po-

Slnečné schody na Hájiku
Foto: Odbor tlačový a zahraničných vecí

žiadavku eviduje. Riešime
aj provizórne parkovisko na
Baničovej, dali sme odviezť
stavebnú suť a povrch sa začal spevňovať návozom frézovaného asfaltu.
Športoviská
Vedľa Korza sa nachádza
zelený pás, na ktorom sa
zvažuje výstavba ďalšieho
parkovacieho domu so športoviskami na streche. Kým sa
začne s plánovaním, poslanci
a pracovníci MsÚ sa zhodli
na tom, že plochu upravia
(odvoz stavebnej sute, terénne úpravy) a na ploche
mesto vybuduje bikrosovú
dráhu a športové ihriská.
Tento rok bolo v rámci tohto
zeleného pásu už vybudované workoutové ihrisko (pozri
foto). Na jeseň bude pozdĺž
ulice Korzo na okraji pozemku vysadené stromoradie.
Z poslaneckého fondu vyčleníme fin. prostriedky na
futbalové bránky na ďalšie
ihriská na Hájiku.
Oprava chodníkov
Ešte tento rok prebehne rekonštrukcia chodníkov na
sídlisku Hájik tak, ako to
bolo obhliadnuté minulý
rok – celková suma bude cca
80 000 eur.
Výstavba 54 b.j. na pozemku
pod Jednotou
Pozemok je v súkromných
rukách a v súčasnosti je všeobecným stavebným úradom vydané právoplatné
stavebné povolenie.
Osvetlenie
Osvetlenie Ulice Georgesa

de Lannuriena – nové verejné osvetlenie mesto neplánuje realizovať v tomto
roku, pretože rieši výmenu
osvetlenia na sídlisku Vlčince I a nasvietenia priechodov
pre chodcov. Požiadavka na
opravu osvetlenia na „serpentínkach“ smerom do Závodia je nahlásená a mala by
byť v dohľadnej dobe vykonaná oprava.
Vianočný stromček
Poslanci v spolupráci s
mestom chcú nad Slnečnými
schodami vo vianočnom čase
vyzdobiť vianočný stromček.
Poslanci žiadajú od mesta zriadiť na Hájiku trhové miesto
za účelom predaja sezónnych
plodín a iných výrobkov.
O vyjadrenie k situácii na Hájiku sme požiadali prednostu
MsÚ Ing. Igora Lišku
„Tento rok mesto investovalo
a investuje do Hájika značné objemy financií (Slnečné
schody, revitalizácia Korza,
asfaltovanie chodníkov, rekonštrukcia podchodu –
s rekonštrukčnými prácami
by sa malo začať koncom
augusta, bežné opravy mobiliáru – priebežne prebieha
oprava lavičiek, budovanie
a oprava detských ihrísk,
v roku 2017 plánujeme obnovenie vodorovného značenia,
čo sa parkovacích miest týka,
riešime projektové dokumentácie, aby rozvoj územia
nezastal), a preto verím, že
občania sú spokojní. Sú ešte
veci, ktoré musíme riešiť,
viem, že sú aj výhrady, ale postupne zvládneme aj ostatné
požiadavky“.
Veríme, že občania sú s prácou poslancov spokojní.
V prípade akýchkoľvek
podnetov a návrhov na
zlepšenie životnej úrovne
na Hájiku sme vám k dispozícii. Stretnutie občanov
s poslancami sa koná každú prvú stredu v mesiaci
o 17.00 hod. na ZŠ na Hájiku.

Novovybudované workoutové ihrisko na Hájiku
Foto: Odbor tlačový a zahraničných vecí
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Poslanci za vol. obvod č. 5
Ing. Ján Ničík,
Ing. Marán Janušek,
Ing. Ľuboš Plešinger

SEPTEMBER 2016
Považský Chlmec – kanalizácia
Na základe požiadavky primátora mesta Žilina zabezpečuje SEVAK, a.s. Žilina
vypracovanie komplexného riešenia odvedenia odpadových vôd z mestskej časti
Považský Chlmec.
Dňa 10. 8. 2016 sa konalo záverečné
prerokovanie aktualizácie projektovej
dokumentácie „Považský Chlmec – stoková sieť“ za účasti zástupcov mesta Žilina – prednostu Ing. Lišku, JUDr. Ulahera, Ing. Guzmu a zástupcov SEVAK-u,
a.s. – GR Ing. Kundríka, Ing. Štrbovej,
Ing. Lučivňáka. Predmetná dokumentácia rieši v I. etape nielen odkanalizovanie bytovej zástavby a rodinných domov
v tejto lokalite do navrhnutej splaškovej
kanalizácie, ale tiež odvedenie dažďových vôd cez systém novo navrhovanej
dažďovej kanalizácie cez výustné objekty do rieky Kysuca.

Foto: SEVAK, a.s.

I. etapa: Za prvú časť realizácie bola zvolená oblasť vo východnom povodí, vymedzená
ulicami Pri Kysuci, Na Majerisku, Vysoká, Bytčianska (úsek Na Hôrke – Kysuca) a ulica
Na Hôrke.
II. etapa: Druhá časť bude predstavovať dobudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie
vo východnom povodí, t.j. na uliciach Hlavná cesta, Medzierka, Mýtna, bočná časť ulice
Na Hôrke, Nižedvorská, Fialková, Zúbekova, Pomocná, Študentská, Alexyho, Požiarnická
(časť), Horská a východné časti Chlmeckého námestia.
III. etapa: Táto etapa bude obsahovať stoky v zastavanej časti západného povodia. Ide o
ulice Pod Laščeky (vrátane ČS2 podchodu pod Váhom), ďalej v západnej časti Chlmeckého námestia, ulíc Nová, Závozská a zostávajúca časť ulice Bytčianska.
O realizáciu dažďovej a splaškovej kanalizácie sa usiluje primátor Choma už dva roky,
intenzívne túto otázku komunikuje s generálnym riaditeľom Kundríkom. Hoci rokovania
boli náročné, vždy sa našlo riešenie, čo sa premietlo v konkrétnych podmienkach na uzatvorenie dohody medzi mestom Žilina a SEVAK-om, a.s. Stanovil sa aj ďalší postup pri
zabezpečovaní potrebných povolení a výberu zhotoviteľa stavby. Spoločnosť SEVAK, a.s.
deklaruje pripravenosť na financovanie tejto stavby.
Ing. Jozef Lučivňák
investičný riaditeľ SEVAK, a.s.

Mimoriadne zastupiteľstvo ochránilo
pozemky na plavárni
Poslanci Mestského
zastupiteľstva v Žiline, ktorí v auguste
rokovali na svojom
mimoriadnom zasadnutí, nerozhodli
v prospech podnikateľských záujmov,
ale ochránili majetok Mestskej krytej
plavárne Žilina, ktorej vonkajšie bazény
s obľubou navštevujú Žilinčania najmä
v mesiacoch júl a
august.

L

ukratívne pozemky na
plavárni sú predmetom rokovaní už
takmer dva roky, pričom tak
ako minulý rok, aj tento rok
sa k nim uprostred prázdnin zvolalo dokonca mimoriadne rokovanie mestského
zastupiteľstva. Niektorí poslanci sú za to, aby sa ekonomicky zaujímavé pozemky
plavárne zamenili, a tak nie
je isté, či by ich v budúcnosti mohli Žilinčania i po zaplatení vstupného využívať
bezplatne. Súkromný podnikateľ, ktorý niektoré časti kúpaliska nadobudol za
primátora Jána Slotu, by tak
zamenené parcely mohol
využiť na komerčné účely.
Pokojne by sa potom mohlo
stať aj to, že ak by cez niektorých poslancov dosiahol
zmenu Územného plánu,
mohol by na plavárni stavať.
Mohlo by nám tak pribud-

RADNIČNÉ NOVINY
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núť napríklad ďalšie nákupné centrum.
Súčasné vedenie mesta však
intenzívne presadzuje názor, že nie je možné zmenšovať plochu plavárne, ako
to bolo vo zvyku v minulosti. Plaváreň sa za posledné
roky dostala do pozitívnych
hospodárskych
výsledkov, čo umožňuje inovovať
technológie čistenia vody a
vzduchotechniky. Následne
sa budú rekultivovať vonkajšie priestory a práve k tomu
je potrebné vlastniť pozemky plavárne, o ktoré ma
záujem v ostatnom období
jeden zo žilinských podnikateľov. Niektorí poslanci
mestského zastupiteľstva
sa opakovane pokúšali
o predloženie návrhu na
odhlasovanie zámeny pozemkov na plavárni, ktorú
však zastupiteľstvo neschválilo i napriek tomu, že
o tomto bode programu sa
dokonca hlasovalo tajne.

„Musím povedať, že som
rozčarovaný z postupu poslancov, ktorí o tak zásadnej
veci, ako je nakladanie s mestským – verejným – majetkom, navrhli hlasovať tajne.
Vytvára sa tým nebezpečný
precedens do budúcnosti,
kedy sa bude strácať akákoľvek zodpovednosť poslancov
pred svojimi voličmi za svoje
rozhodovanie, i v takých závažných otázkach, ako je nakladanie s majetkom mesta.
Každý poslanec má právo na
názor a na to, aby sa rozhodol, či bude za alebo proti. Na
druhej strane, aj obyvatelia
nášho mesta majú právo vedieť, ako ich zástupcovia hlasovali,“ uviedol po hlasovaní
primátor Igor Choma.
Súčasné vedenie mesta má
záujem pozemky v Žiline zachovať a zveľaďovať, nie odpredávať ako bývalí primátori
Ján Slota a Ivan Harman.
REDAKCIA

Vonkajšie priestory Mestskej krytej plavárne
v Žiline počas horúcich letných dní praskajú vo švíkoch.

www.zilina.sk
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námestie

POZÝVAME

ŽILINSKÉ
DNI ZDRAVIA

ne oči,
at)

námestie

NOS )

13. ROČNÍK

22.-23.9.2016

adla

h budov,
Žilina

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU (10.00 - 18.00 HOD.)

. A. Hlinku

á plaváreň

tafeta

. A. Hlinku

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2016
Organizátor

ium Žilina

z

2.9.
Partneri

ER

o 18:00 hod.

8.9.

námestie

námestie

10.9.

ne oči,
at)

KRANKAS s.r.o. – sprievodné aktivity v budove polikliniky: Staňte sa darcom krvi, Dohodni si ešte dnes termín na svoju preventívnu prehliadku,
Nadštandardné diagnosticko – preventívne programy, Pohybom ku zdraviu, Prevencia civilizačných chorôb (22. - 23.09.)
Mozolani Trainings Fitness Club Solinky - voľný vstup do posilňovne pre nečlenov zdarma v dňoch 22. - 24.09.
eXTREME PARK na Vodnom diele – bezplatné vstupy na vybrané skupinové cvičenie v CROSSbeFIT
Pilates štúdio, Za plavárňou 1, Žilina – otvorená lekcia originál pilates cvičenia na strojoch a na žinenkách 23.09. o 11.,12. a 13. hod.
(rezervácia hodiny na č. 0903 701 406)

Mariánske námestie

Záverečná VI. (Heľenine oči,
Dave Brannigan, The Bluebeat)

Organizátor

h

LEKÁREŇ FERULA

SUCHÉ TEPLO

DPMŽ - výročie

22.9.

Žilinská plavecká štafeta

9.
24.9.

h budov,
Žilina

FESTIVAL
SENIOROV
30.9.2016

Nám. A. Hlinku

Mestská krytá plaváreň

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Nám. A. Hlinku

+ Primátorská kvapka krvi

Crazy raft 2016

Strečno

27.-28. International Jazz

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2016

„KAŽDÝ VEK MÁ SVOJE ČARO – TEN SENIORSKÝ URČITE„

www.kulturneleto.eu
Organizátor

Podujatia podporila

Konzervatórium Žilina

. A. Hlinku

9.
30.9.

tafeta

Mediálni partneri

Partneri

MEDZI NAMI ( InterNOS )

22.-23. Dni zdravia

adla

Podujatie podporila

Mariánske námestie

Žilinský mestský
polmaratón

Contest

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
OKTÓBER
7.10.
LETO
2016

15.00 hod. » Zmysel života n. o. – Dôležitosť pohybu v CT
16.00 hod. » Zostava OZ Taoistického TAI CHI
17.00 hod. » Veľká jesenná Cyklojazda

Sprievodné akcie

SEPTEMBER

Mediálni partneri

» Liečivá sila z prírody – alternatívna medicína, liečivé byliny,
prezentácia literatúry v tejto oblasti
» Súťaže s cenami, ochutnávky produktov zdravej výživy

22.9.
Kultúrny program Nám.
Andreja Hlinku

Podujatia podporila

17.9.
o 14:00 hod.

22.9.

Nám. Andreja Hlinku

12.00 hod. » Ukážkové lekcie PILATES NA STOLIČKE Pilates štúdio Žilina
13.00 hod. » Exhibícia trénerov CROSSbeFIT a fitness páru We lift Together – Patris a Stanley
14.00 hod. » Skupinové cvičenie pre deti Junior gymnastika eXTREME PARK

12.-16. Z Burianky do divadla
prehliadky 2 významných historických budov,
9.
10:30 a 14:30, nutná rezervácia v TIK Žilina

NOS )
ER

Strečno

Program ŽDZ

» meranie rizikových faktorov : BMI, krvného tlaku, % telesného tuku,
cholesterolu, zraku, stresu a iné
» poradenstvo v oblasti prevencie a zdravého životného štýlu
» Informácie k zdravotnému poisteniu

Občianske združenie

námestie

. A. Hlinku

ŽILINA
PRIMÁTORSKA KVAPKA KRVI 22.-23.9. NTS
08.00 – 14.00 HOD.
ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA 22.9. MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ
JESENNÁ CYKLOJAZDA 22.9. O 17.00 HOD. PRED POVAŽSKOU GALÉRIOU
E-MOBILITY DAY ŽILINA 2016 23.9. NÁM. ANDREJA HLINKU

www.kulturneleto.eu

Strečno

á plaváreň

ZDRAVIE | KRÁSA | VITALITA

Mariánske námestie | 13.00 – 17.30 hod.

Partneri

Mariánske námestie

Festival seniorov

Primátorský deň
Beh pre najmenších

MISSISSIPPI / TURIE, SENIOR KLUB SPEVÁKOV / RABČA,
KAMÉLIE / GELNICA, SALATÍN / LIPTOVSKÉ SLIAČE,
LUČIANSKÍ HUDCI / RUŽOMBEROK, TRI DOLINY / BITAROVÁ,
ŠUMIENKY / LIPTOVSKÝ HRÁDOK-DOVALOVO,
DELA MAMBO / MARTIN, HELIGONKÁRI / DLHÉ POLE,
OPRÁŠENÉ KRPCE / ŽILINA, SENIORANKA / ŽILINA,
SPEVÁCKY ZBOR MÁJ / ŽILINA, BABENKY / ŽILINA,
RUTY - ŠUTY / ŽILINA

Občianske združenie

Mediálni partneri

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

www.kulturneleto.eu
Organizátor

Senior klub
Priatelia

Podujatia podporila

ium Žilina

z

Z Burianky do divadla

Partneri

Všetkých, ktorí majú záujem nahliadnuť do Burianovej veže či do zákulisia
Mestského divadla a zároveň sa dozvedieť niečo viac o týchto dvoch významných historických budovách, srdečne pozývame na prehliadky pod názvom
Z Burianky do divadla.

námestie

ER

h

Občianske združenie

Prehliadky sú určené nielen pre jednotlivcov a skupiny, ale i pre školy. Je
však potrebné vopred sa na ne prihlásiť v Turistickej informačnej kancelárii
mesta Žilina, pretože počet miest je limitovaný.
Mediálni partneri

12. september až 16. september

(15. septembra 2016 sa prehliadky konať nebudú)
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

www.zilina.sk

Kontaktné údaje: Turistická informačná kancelária,
Námestie Andreja Hlinku 9, 010 01 Žilina,
tel:+421 907 845 567, e-mail: info@titkzilina.eu
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V blízkosti Rosenfeldovho paláca sa rekonštruuje
ďalšia významná pamiatka
Mesiac september je pre Žilinčanov významný najmä tým, že sa po rekonštrukcii sprístupnil verejnosti Rosenfeldov palác. Pre nás sú budovy na Ulici Jozefa Miloslava Hurbana
prirodzenou súčasťou života v meste, ale v skutočnosti je to ulica, ktorú nám môže závidieť akékoľvek európske mesto. Neologická synagóga, budova bývalej Československej
obchodnej banky a budova bývalej Žilinskej reálnej školy posúvajú Žilinu na popredné
priečky európskych miest, v ktorých sú práve takéto stavby turistami vyhľadávané.

N

aša redakcia oslovila
Mareka Adamova,
aktívnu
osobnosť
žilinskej kultúry – riaditeľa
akultúrnej inštitúcie Stanica
Žilina-Záriečie, ktorý prijal
priam životnú výzvu a pustil
sa do výnimočného projektu
Novej synagógy. Výsledkom
bude zrekonštruovaný ďalší
architektonický skvost Neologická synagóga, ktorú zaraďujeme do obdobia slovenskej moderny. Samotná stavba bola realizovaná
v rokoch 1929 – 1931, ktorú
projektoval nemecký architekt prof. Dr. Peter Behrens.

cia sa vyvinula tak, že silnejšieho správcu nebolo a keď
za nami prišiel pán Frankl
zo Židovskej náboženskej
obce v Žiline s ponukou, nemohli sme odmietnuť. Hoci
sme sa veľmi báli, že to nezvládneme. Pustili sme sa do
toho začiatkom roku 2011
a takmer rok sme robili potichu, báli sme sa zlyhania.
Na začiatku teda naozaj bola
skôr zodpovednosť voči architektúre a histórii a bolo to
extrémne ťažké, až neskôr sa
ukázalo, že tento projekt je aj
veľkou príležitosťou a že sa
snáď aj podarí.

1. Pán Adamov, čo Vás viedlo k tomu, že ste sa nezištne
podujali rekonštruovať synagógu?

2. Ako vnímate Vy synagógu v našom meste?

Na začiatku bola architektúra
tejto významnej modernistickej stavby a zodpovednosť
za jej záchranu. Vedeli sme o
nej dávno vďaka našim priateľom architektom, ale nikdy
by nás nenapadlo, že to budeme práve my zo Stanice
Žilina-Záriečie, kto ju bude
rekonštruovať a sprístupňovať verejnosti. Mysleli sme
si, že to bude „väčšia ryba“
– mesto alebo kraj. Ale situá-

Strávil som týmto projektom
viac než 5 rokov a stále je čo
objavovať. Nielen v architektúre Petra Behrensa, jej
nemeckého autora. Stavba
Novej synagógy je v prvom
rade obrazom doby, v ktorej
vznikla. Obrazom vyspelej
a demokratickej západnej
krajiny – medzivojnového
Československa. Samozrejme, obrazom židovskej komunity, ktorá tvorila dvadsať
percent obyvateľov nášho
mesta. Obrazom rozvíjajú-

cej sa ekonomiky priemyselného a dopravného uzla.
Nová synagóga (originálne
Neologická synagóga) stojí
na mieste staršej synagógy
z 19. storočia, ktorú sa Židia
rozhodli zbúrať a pre rastúcu
obec postaviť novú, väčšiu –
so 750 miestami na sedenie.
Na jej návrh vypísali medzinárodnú architektonickú
súťaž a vybrali si dokonca
nežidovského architekta – to
sa nedeje ani dnes. A hoci
v tom čase už v meste stavali
moderní architekti funkcionalistické domy, v rámci
cirkevných stavieb takúto
architektúru ťažko nájdete
v Európe.
3. Ako hodnotíte potenciál
tejto stavby pre budúce generácie?
V našom projekte sa stretáva niekoľko cieľov a sú
rovnocenné. Pre niekoho je
dôležité, že sa v podobe zrekonštruovanej Novej synagógy zachová pamäť miesta
a spomienka na židovských
obyvateľov nášho mesta,
ktorí tu spokojne žili a pracovali do holokaustu, …a
tých, ktorí neskončili v koncentračných táboroch, „vyhnali” po vojne komunisti.
Pre iného môže byť cieľom
architektúra Petra Behrensa,
pretože je výnimočná a na
Slovensku máme v 20. storočí veľmi málo stavieb od
svetových architektov. Pre
ďalšieho môže byť najdôležitejšie to, že krásny priestor
bude slúžiť širokej verejnosti, že vznikne nové kultúrne
miesto, kde sa môžu Žilinčania i návštevníci mesta
stretávať.
4. Zaujímajú sa o rekonštrukciu aj Žilinčania či iba
aktivisti?

Zrekonštruovaná Neologická synagóga
v Žiline na Ulici J. M. Hurbana

Rekonštrukčné práce v interiéri synagógy
zdroj foto: www.flickr.com/novasynagoga
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Ako prvé sme povedali,
že budova sa musí vrátiť
k pôvodnému názvu podľa
funkcie – synagóga, hoci
väčšina ju poznala ako kino
Centrum alebo aulu Vysokej
školy dopravnej. Na začiatku sme zažili, že ľudia stáli
pred budovou a rozprávali
sa, že počuli, že tu niekde
by mala byť synagóga. Netušili, že stoja rovno pred
ňou. Ale dnes, po piatich
rokoch, už žiadny turista
nemá problém s navigáciou,
keď sa Žilinčanov na ulici
spýta, kde je tu synagóga.
Aj podľa toho vidíme, že sa
nám vďaka našej aktivite aj
vďaka médiám podarilo ľudí
zaujať. Sledujú nás, všetko
robíme verejne a dennodenne o tom informujeme.
Vďaka pravidelným akciám,
ale aj pomimo sme mali na

V CVČ realizujeme
činnosť v celej škále
záujmov a neustále
ju prispôsobujeme
požiadavkám verejnosti.

V

stavenisku už 20-tisíc ľudí,
a to stále nie sme otvorení.
Dennodenne sa stretávame
s ľuďmi, a to je rozdiel oproti
väčšine iných rekonštrukcií
a stavieb.
5. Aká je Vaša predstava
o tom, na čo by mala synagóga po rekonštrukcii slúžiť?
Keďže my sami pochádzame z umeleckého prostredia Stanice Žilina-Záriečie,
aj Nová synagóga bude
v prvom rade slúžiť kultúre
a umeniu. Nebude to to isté
ako na Stanici, ale nebude to
ani úplne odlišné. V tom sme
doma, a to nám dáva zmysel. Nebudú to len výstavy
súčasného umenia, ako sme
si mysleli na začiatku, keď
sme plánovali koncept tzv.
kunsthalle. Nakoniec nám
tento formát prišiel pritesný
a chceme ho otvoriť do podoby kultúrneho centra, kde
sa okrem výstav budú diať aj
ďalšie podujatia – umelecké,
komunitné, spoločenské. Je
to krásny priestor a počas
tzv. pootvorení sme si už vyskúšali, na čo všetko môže
slúžiť. Nebudeme múzeum,
ale samozrejme malá časť
bude venovaná aj histórii.
Nebránime sa ani iniciatíve
zvonku, ale na druhej strane
– chceme, aby Nová synagóga mala jasné smerovanie.
Aby to nebol nejaký štadión,
kde sa robí akcia za akciou
bez dramaturgie.
6. Ako ste pokročili s rekonštrukciou a kedy by mala byť
dokončená?
Ak všetko pôjde dobre,
v novembri budeme na 90 %
hotoví, chystajú sa posledné
veľké práce na vonkajších
dlažbách, vstupnom schodisku, ale aj strechách, dverách a podlahách vo vnútri.
Veľmi by sme chceli ešte tento rok otvoriť natrvalo, aj keď
všetko nebude ešte hotové.
Dokončovať už plánujeme
za plnej prevádzky, aj preto,
že na posledných 10 % rekonštrukcie nemáme zatiaľ
žiadne peniaze a nechceme
už čakať, kým sa nazbierajú.
7. Ako by Vám mohli Žilinčania ešte pomôcť, aby
bola stavba dokončená?
Najjednoduchšie je prispieť
do verejnej zbierky, ktorá stále
pokračuje a v ktorej predávame nesmrteľnosť. Každé
meno darcu zostane zachované v dokončenej budove
a stane sa tak nesmrteľné.
Darovanie funguje online
na www.novasynagoga.sk/
zbierka. Chýba nám ešte minimálne 150-tisíc eur. Ale
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O CVČ
v Žiline

Marek Adamov
riaditeľ kultúrnej inštitúcie
Stanica Žilina-Záriečie

pomôcť sa dá, samozrejme,
aj dobrovoľníckou prácou,
materiálovým darom a inak.
A tiež nám veľmi pomáha,
keď vidíme záujem a plnú
sálu na podujatiach. Dúfam,
že Nová synagóga nebude pre
Žilinčanov sviatočné miesto,
kam vyrazia, keď budú mať
doma návštevu zďaleka, naopak – chceme byť pravidelnou zastávkou, kde je každý
týždeň dôvod ísť.
8. Mohli by ste vymenovať
tých, ktorí Vám pomohli pri
rekonštrukcii?
Čo sa týka financií, tak prvú
polovicu rekonštrukcie sme
zvládli vďaka dvom tisícom
ľudí, ktorí darovali do verejnej zbierky alebo poslali
svoje dve percentá, podpore
desiatok menších i väčších
súkromných sponzorov a
grantov EÚ, ministerstva
kultúry a židovskej obce,
druhá polovica je najmä
z tzv. nórskych fondov
a z podpory Nadácie Kia
Motors Slovakia. Pomohlo nám aj mesto Žilina.
Náš projekt má ale aj svoju
„tretiu polovicu” – a to sú
všetky veci, ktoré urobili ľudia alebo firmy zadarmo ako
dobrovoľníci alebo darcovia.
Nebyť ich, rekonštrukcia by
stála minimálne dva milióny
eur. Architekti, projektanti,
historici, reštaurátori, stavbári, výrobcovia stavebných
materiálov, umelci, ale aj desiatky dobrovoľníkov priamo
na stavbe, najmä na začiatku
ušetrili možno aj niekoľko
stotisíc eur. Tím ľudí okolo
Novej synagógy prirodzene vznikal a naďalej vzniká
rovnako ako komunita podporovateľov, divákov, priaznivcov a myslím si, že ľudia
sú najväčšou výhrou tohto
príbehu.
Naša redakcia, ako aj zamestnanci mesta vyjadrujú
poďakovanie Marekovi Adamovi a jeho tímu ľudí, ktorí
rekonštruujú túto jedinečnú
pamiatku pre ďalšie generácie a veríme, že Žilinčania
ocenia ich námahu a ochotu,
s ktorou vstúpili do náročného projektu.
Pán Adamov, ďakujeme za
rozhovor a držíme palce!
REDAKCIA

oblasti esteticko-vednej máme úspešné tanečné divadlá EXTAD
a Diana, vynikajúce detské
folklórne súbory Lieska a
Cipovička, tanečnú skupinu
Argonnath, záujem je o gitarové krúžky či hru na zobcovej
flaute, naše Žilinské mažoretky Diana sú viacnásobné
majsterky republiky, Európy
aj sveta, máme vytvorený priestor pre výtvarné a keramické
krúžky.
Máme početnú skupinu členov záujmových útvarov so
zameraním na aerobik, vynikajúcich veľmi úspešných
šachistov. V oblasti športu
sa otvorila škála športových
krúžkov: futsal, florbal, futbal, hokej, volejbal, basketbal,
squash, plávanie, bedminton,
pohybová príprava, džudo,
karate a mnohé iné pre deti,
mládež a dospelých. Oblasť
techniky poskytuje priestor
záujemcom o letecké, lodné, železničné modelárstvo,
o výpočtovú techniku a programovanie, v Stanici mladých chovateľov sa záujemcovia zoznamujú so životom
rôznych druhov živočíchov
i exotických, SMCH rozvíja
ekologickú výchovu i prostredníctvom expedícií do
prírody.
Ďalej organizujeme tvorivé
dielne, v minicentre Slniečko
ponúkame aktivity pre rodičov s deťmi, usporiadavame
galaprogramy, karnevaly, vystúpenia, výchovné koncerty,
podujatia pri rôznych príležitostiach ako vianočné, Mikulášske besiedky, hľadanie
veľkonočných vajíčok, MDD,
pevnosť Boyard a iné. Dlhodobo organizujeme súťaže
vyhlásené MŠVVaŠ SR na
okresnej úrovni. Organizujeme prázdninové tábory
a sústredenia. Vo výchove
a vzdelávaní kladieme dôraz
na celkový rozvoj osobnosti
dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvíjanie
a zdokonaľovanie praktických
zručností. Preferujeme aktívne a zmysluplné využívanie
voľného času.
Ponuku krúžkov na školský rok 2016/2017 a žiadosť
o prijatie nájdete na www.
cvczilina.sk.
Žiadosť o prijatie do CVČ je
potrebné odovzdať najneskôr
do 15. 9. 2016 na ktoromkoľvek pracovisku Centra voľného času. Všetky potrebné
informácie nájdete na našom
webe: cvczilina.sk. Tešíme sa
na vás.
Mariana Bohačiaková
riaditeľka CVČ v Žiline

www.zilina.sk
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Žilinský hokej naberá na popularite
Mestský športový
hokejový klub Žilina,
ktorý je známy aj
pod skratkou MsHK
Žilina, a.s., naberá
na popularite. Rozvoj
hokeja v Žiline sa
rozhodla podporiť aj
spoločnosť TIPSPORT SK, a.s.,
ktorá sa stala od 22.
augusta 2016 generálnym partnerom
žilinského ľadového
hokeja. V súlade
s uzatvorenou zmluvou ponesie zimný
štadión nový názov
„TIPSPORT aréna“.

P

rimátor mesta Igor
Choma a riaditeľ spoločnosti
TIPSPORT
SK, a. s. Jaroslav Taraba podpísali na Radnici mesta Žilina zmluvu o významnom
partnerstve s platnosťou do
30. 4. 2020. Keďže klub za
posledné obdobie dosahuje
veľmi dobré výsledky, predchádzajúci generálny partner
DOXX Bet Ltd. má v úmysle
i naďalej podporovať klub
a bude jeho partnerom aj do
ďalšej sezóny. „Spoločnosti
Tipsport ako žilinskej firme
záleží na podpore miestneho hokeja, ktorý je jedným z
nositeľov športového vyžitia i
aktívneho životného štýlu pre
Žilinčanov. V nasledujúcom
ročníku Tipsport ligy držíme
MsHK palce,“ zaželal generálny riaditeľ Tipsport SK, a.s.
Jaroslav Taraba.

Ilustračné foto
Zdroj: MsHK Žilina, a.s.

Primátor Igor Choma pri podpise zmluvy s riaditeľom
spoločnosti Tipsport Jaroslavom Tarbom

„Je cítiť, že hokejový klub za
posledné obdobie dosahuje
čoraz lepšie výsledky. Dôkazom toho je aj záujem potenciálnych partnerov dohodnúť
sa s mestom na vzájomnej
spolupráci. Rovnako aj hráči
zo zahraničia nemajú problém komunikovať s klubom
o spolupráci. Novinkou je aj
to, že rôzne spoločnosti chcú
byť prostredníctvom žilinského hokeja zviditeľnené, čo nasvedčuje tomu, že náš hokej
má čoraz väčšiu sledovanosť.
Hokejový klub (ako jediný
na Slovensku) je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, teda dokazujeme, že sme stabilným a
dôveryhodným partnerom.
A na tom, že začiatkom roka
bol mestu Žilina udelený Certifikát zavedenia a používania
antikorupčného manažérskeho systému, má zásluhu
aj MsHK, pretože transparentne nakladá so zvereným
majetkom a akákoľvek jeho
činnosť je verejne skontrolovateľná, čo v minulosti nebolo
vôbec samozrejmosťou, skôr
naopak,“ zhodnotil úspechy
Igor Choma.
MsHK Žilina sa zapojil aj
do celoslovenskej kampane
v boji proti rakovine. To znamená, že tento klub nemá len
športový rozmer, ale aj silne
morálny a ľudský rozmer.
V priebehu sezóny odohrajú „Žilinskí vlci“ niektoré

zápasy v ružových dresoch,
vo farbe Ligy proti rakovine,
počas ktorých sa uskutočnia
dobročinné zbierky, pričom
výťažok z nich pôjde občianskemu združeniu Liga proti
rakovine.
Zároveň MsHK Žilina uviedol do prevádzky novú mobilnú aplikáciu, ktorej cieľom
je informovať fanúšikov o blížiacich sa zápasoch, výsledkoch a poskytovať aktuálne
správy a novinky z hokeja.
Fanúšikovia môžu byť odteraz so svojím obľúbeným
hokejovým klubom v neustálom spojení, a to nielen na
štadióne. Vďaka tejto aplikácii
vám neujdú dôležité informácie z klubového diania
a máte vždy dostupné aktuálne informácie o vašom tíme
stále vo vrecku. Aplikácia patrí k nevyhnutnej výbave každého verného fanúšika.
Viac informácií nájdete priamo na nasledujúcich odkazoch:
android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.activit.
MsHKZilina
app store: https://itunes.apple.com/us/app/mshk-zilina/
id1140411624?mt=8
Bližšie informácie o žilinskom hokeji nájdete na http://
mshkzilina.tipsportextraliga.
sk/.
REDAKCIA

Mesto Žilina realizuje projekt zameraný na
znižovanie uhlíkových emisií
Mesto Žilina realizuje projekt so
skráteným názvom
SOLEZ, ktorý je
zameraný na znižovanie uhlíkových
emisií v mestách.
Cieľom projektu je
zlepšiť kapacity pre
plánovanie mobility
vo funkčných mestských oblastiach
s cieľom znížiť
emisie CO2.

V

mesiaci jún bol Spoločným technickým
sekretariátom
vo
Viedni (JTS Wien) schválený projekt s názvom Inteligentné riešenia na podporu
nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie
uhlíkových emisií v mestách EÚ, ktorý sa podával
v rámci vyhlásenej výzvy
programu Interreg Central

www.zilina.sk

Europe a v ktorom mesto
Žilina figuruje ako riadny
člen. Na podporu aktivít
a implementáciu projektu
mesto Žilina získa finančný
príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo
výške 144 454,95 eura formou
následnej refundácie. Mesto
sa na projekte bude podieľať
spolufinancovaním 15 %, čo
je 25 492,05 eura.
Cieľom projektu SOLEZ je
zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných
mestských oblastiach s cieľom
znížiť emisie CO2. Okrem
sprievodných podujatí zameraných na osvetu a riadenie
aktivít v oblasti plánovania

nízkouhlíkových
opatrení
v rámci udržateľnej mestskej
mobility sú hlavnými aktivitami projektu vypracovanie
Akčného plánu nízkouhlíkovej mobility, realizácia opatrení v oblasti inteligentného
parkovania a výskum v oblasti využívania elektrických
autobusov v prímestskej zóne
mesta.
Projekt bude trvať 36 mesiacov a bol spustený 1. júna
2016.
Viac informácií na: http://
www.zilina.sk/projekty-mesta---2016/.
REDAKCIA

7

ZAUJALO NÁS

Staň sa Žilinčanom a získaj benefity

Počet obyvateľov je zárukou prosperity mesta
Byť Žilinčanom sa
oplatí! Plánovaná
bezplatná mestská
hromadná doprava,
možnosť požiadať
o nájomný byt, zaujímavé zľavy na vstup
do mestskej plavárne, kultúrnych
a športových stánkov či na nákup
tovarov a služieb v
súkromnom sektore.
Toto všetko bude
možné už čoskoro
s čipovou kartou
Dopravného podniku
mesta Žilina.

osôb, ktoré sú súčasťou národného rozpočtu, obce
a mestá dostávajú podiel vo
výške 70,3 % prepočítaný na
obyvateľov s trvalým pobytom v danom meste,“ vyjadril
sa primátor Igor Choma.

M

Od roku 2 000 sa znížil počet
obyvateľov s trvalým pobytom o 3 253 občanov, k dnešnému dňu žije v Žiline oficiálne 83 530 obyvateľov. Pri pohľade na preplnené cesty, neutíchajúcu bytovú výstavbu
či neustále rastúci dopyt po
predškolských zariadeniach je
toto číslo otázne. V minulosti
jeden významný developer
uskutočnil výskum, v ktorom
sa uvádzalo až 130 000 obyvateľov žijúcich v meste dlhšie
ako jeden rok.

„Čím viac obyvateľov, tým
väčšie podielové dane, a tým
aj viac prostriedkov pre zveľaďovanie nášho mesta. Nezabúdajme na fakt, že hlavným
príjmom mesta Žilina sú
podielové dane. Tie sa tvoria
z príjmov daní fyzických

Premenené na čísla, ak by si
mesto Žilina udržalo počet
obyvateľov z prelomu storočia, tento rok by do mestskej
pokladnice pritieklo takmer
o 1 milión eur viac a za posledných 15 rokov by to bola
čiastka približne 15 miliónov
eur. V prípade, ak by sa zvýšil počet obyvateľov o 7 000,
bolo by viac zdrojov nielen
na obnovu mesta, ale aj na
výstavbu Areálu žilinského
športu (AŽIŠ) či trvalého
udržania bezplatnej mestskej hromadnej dopravy
a dokonca by zvýšili financie
na podporu tretieho sektora.

esto Žilina pripravuje pre svojich obyvateľov nové čipové
karty Dopravného podniku
mesta Žilina, ktoré okrem
zľavnenej, príp. bezplatnej
dopravy prinesú nové benefity. Deti, mládež, seniori
a postupne všetci Žilinčania
získajú s touto kartou zaujímavé zľavy v inštitúciách
pôsobiacich v okolí Žiliny, či
už kultúrneho, športového
alebo oddychového sektora.

Pritom v mnohých prípadoch
ani nedôjde k zvýšenej záťaži
na infraštruktúru mesta, pretože počítame s tým, že sa na
trvalý pobyt v našom meste
prihlásia aj ľudia, ktorí tu už
fakticky bývajú, len pobyt
majú evidovaný inde.
Vedenie mesta si plne uvedomuje, že súčasné rozvojové
projekty nie sú jednoduché.
Za posledné obdobie sa podarilo poctivým a transparentným riadením vytvoriť
prebytok v rozpočte neuveriteľných 3,8 milióna eur. Všetky tieto ušetrené peniaze
pôjdu na opravu chodníkov,
ciest, škôl a inovatívne rozvojové projekty. Pri náraste
obyvateľstva by ten prebytok
mohol byť oveľa väčší.
„Zvolili sme si efektívne riadenie príjmov do mestskej
kasy, ako rozhodujúci činiteľ
bude nárast trvalých pobytov.
Pripravujeme ďalšie zaujímavé novinky a benefity tak,
aby ľudia boli motivovaní mať
trvalé bydlisko v Žiline a spoločnými silami nám pomohli
rozvíjať naše krásne mesto.
Rozbieha sa spolupráca aj
s komerčnými partnermi a o
nových benefitoch budeme
Žilinčanov informovať,“ na
záver dodal zástupca primátora Patrik Groma.
REDAKCIA

Detské jasle Veľká okružná
prešli rekonštrukciou
V auguste primátor
Igor Choma otvoril
zrekonštruované
Detské jasle Veľká
okružná. Vykonané
práce boli zamerané na sociálne
zariadenia, výmenu
podláh, elektrickej
inštalácie, omietok a
vykurovacích telies.
Je to prvá väčšia
rekonštrukcia od
roku 1991, kedy prešli jasle pod správu
mesta Žilina. Detské
jasle majú k dispozícii voľné miesta.

P

očas letných prázdnin
prešli Detské jasle Veľká
okružná rekonštrukciou. Stavebné úpravy zahŕňali obnovu hygienických
zariadení (umyvární a toaliet)
vo všetkých troch triedach
objektu, výmenu všetkých
vykurovacích telies, dverí,
zárubní, osekanie omietky
a následnu aplikáciu nových,
výmenu podláh a elektro
inštalácie. Rekonštrukciu financovalo mesto Žilina a Ministerstvo financií Slovenskej
republiky. Cena prác bola vo
výške 43 092,05 eura s DPH.
Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia detských jaslí. Detské
jasle Veľká okružná prešli pod

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Primátor Igor Choma s vedúcou detských
jaslí Ľubicou Hajdukovou pri obhliadke

zriaďovateľskú
pôsobnosť
mesta Žilina v roku 1991,
dovtedy ich spravoval Okresný ústav národného zdravia.
Budova je v prevádzke od polovice 60-tych rokov 20. storočia. Zariadenie poskytuje
starostlivosť deťom od 1 roka
do dovŕšenia 3 rokov.
Celková kapacita v detských
jasliach je 50 miest. Poskytuje sa tam starostlivosť aj
pre deti so zdravotnou očnou indikáciou na základe
posudku odborného lekára.
Odborný personál pre tieto
deti zabezpečuje pleopticko-ortoptické cvičenia, ktoré
sú zosúladené s výchovnou
činnosťou detských sestier
a režimom dňa detí. V nadväznosti na žiadosť mesta Ži-

lina o poskytnutie dotácie na
individuálne potreby obce/
mesta súvisiacej s plnením
úloh samosprávnych pôsobností Ministerstvo financií
Slovenskej republiky poskytlo
mestu Žilina účelovú dotáciu
v sume 10 000 eur.
„Cieľom mesta je pomôcť
mladým rodinám, matkám
pri uplatnení sa na trhu práce, pri zosúladení pracovného a rodinného života.
Snažíme sa o vytvorenie optimálnych podmienok pre
zdravý psychický a fyzický
vývoj detí umiestnených
v zariadeniach detských jaslí,“
dodal pri otvorení Igor Choma.
REDAKCIA
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RÔZNE
Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber
objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
Mestský úrad v Žiline (Odbor životného prostredia) oznamuje, že od 5. 9. do 23. 10. 2016 je na
území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacitných
kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské
kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora na
Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni od
10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneumatiky je možné odovzdať iba do
pneuservisu alebo distribútorom pneumatík.
Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené vždy v pondelok (sťahovanie z pôvodných stanovíšť a vývoz bude realizovaný nasledujúci deň) podľa
nasledujúceho harmonogramu:
Od 5. 9. do 11. 9. 2016 – Vlčince a Hájik
Sídlisko Vlčince
Vlčince I: za Spoločenským pavilónom (pri výmenníkovej stanici), Ulica svätého Gorazda (koniec ulice pri garážach), Ulica svätých Svorada a Benedikta (oproti podchodu). Vlčince II:
Dobšinského ulica (za lekárňou), za obchodom („Pačino“), za bývalým skautským domom,
Moskovská ulica (pri obchodnom stánku). Vlčince III: Fatranská ulica (parkovisko oproti
reštaurácii), Karpatská ulica (pri základnej škole), Piešťanská ulica, Zvolenská ulica, Martinská
ulica (na konci Prešovskej ulice). Vlčince IV: Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou),
Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ), Ulica Karola Kmeťku (parkovisko).
Sídlisko Hájik: Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“), Ulica Jura
Hronca (oproti „Večierke“), parkovisko pri COOP Jednota, Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ).
Od 12. 9. do 18. 9. 2016 – Hliny V, VI, VII, VIII, Staré mesto a Malá Praha
Sídlisko Hliny
Hliny V: Ružová ulica (pri Spoločenskom pavilóne), Hečkova ulica (parkovisko), Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou). Hliny VI: za reštauráciou „Máj“, pri objekte výmenníkovej
stanice, Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku), Bajzova ulica (pri SOU odevnom). Hliny VII:
Jarná ulica (pri pošte), Gabajova ulica (pri bývalej pekárni), Saleziánska ulica (oproti Byttermu).
Hliny VIII: Lichardova ulica, Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“), Rajecká ulica č. 1,
Daxnerova ulica (začiatok ulice).
Staré mesto: Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici), Na Šefranici (v strede).
Malá Praha: križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice, križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice, križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice, Závodská cesta
č. 60 (pri reštaurácii „Gastro Novum“).
Od 19. 9. do 25. 9. 2016 – Hliny I, II, III, IV, Staré mesto a Bôrik
Sídlisko Hliny
Hliny I: Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín). Hliny II: Ulica
Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou „Očná optika“). Hliny III: Ulica Tomáša Ružičku,
Puškinova ulica č. 5. Hliny IV: Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu).
Staré mesto: Na Sihoti, Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou“, Hollého
ulica č. 25, Revolučná ulica (chodník vedľa výškových budov), Ulica Vojtecha Tvrdého č. 14, Klemensovaulica(začiatokulice),križovatkaTichejuliceaUliceMartinaRázusa(oproti„Mraziarňam“).
Bôrik: Tulipánová ulica (nad SOU stavebným), Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“), križovatka Kraskovej ulice a Ulice Jána Kovalíka, Oravská ulica (oproti základnej škole),
Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA), Na Malý Diel.
Od 26. 9. do 2. 10. 2016 – Solinky, Celulózka, Rosinky a Trnové
Sídlisko Solinky: Smreková ulica (stred ulice), Javorová ulica (stred ulice), Borová ulica
(stred ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35, 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. Celulózka: Pri Celulózke (pri bytovom
dome). Rosinky: Majerská ulica, Brezová ulica č. 56 – 59, spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho
a Nábrežnej ulice. Trnové: Magočovská ulica (konečná MHD), Horná Trnovská ulica (zastávka
MHD pri obchode), Nový Domov (zástavka MHD Rakové), Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku), Cintorínska ulica (pri cintoríne).
Od 3. 10. do 9. 10. 2016 – Bánová, Závodie, Bytčica, Mojšova Lúčka
Bánová: Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“), Jabloňová ulica (pri trafostanici), Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety), Do Stošky (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), Cesta na štadión
(vedľa futbalového ihriska), Pod sadom (pri betónových zábranách). Bytčica: Na Záchrastí
č. 34, Bystrická ulica (pri ihrisku), Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD), križovatka Chalúpkovej ulice a Záchrastia, Matúškova ulica č. 13 – neskôr
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.
Harmonogram nájdete aj na www.zilina.sk v sekcii Spravodajstvo.

RADNIČNÉ NOVINY MESTA ŽILINA
ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY

Mesačník

ČÍSLO 19
SEPTEMBER 2016
ROČNÍK II

ČÍSLO 19

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 50
73 216, e-mail: hovorca.zilina@zilina.sk.
Šéfredaktor: PhDr. Pavol Čorba. Redaktori: Bc. Erika Mikulová, Andrej
Černek, Mgr. Kristína Šimurdová, Mgr. Karol Zahatlan.
Jazykové korektúry: Mgr. Jana Matuškovičová.
Dizajn a grafická úprava: Mgr. Barbora Obertová.
Tlač: DOLIS s.r.o., Bratislava. ISSN 1339-8830. EV 5119/15.
Mesačný náklad: 35 900 ks. © Copyright: Mesto Žilina.

SEPTEMBER 2016

Igor Choma: „Dáme viac peňazí
talentovaným športovcom“
Vedenie mesta
Žilina chce vyhradiť viac financií pre
mladých talentovaných športovcov. Na
základe uznesenia
mestského zastupiteľstva sa pripravuje strategický
materiál „Koncepcia rozvoja športu
v meste Žilina“
s prioritným cieľom
výrazne zlepšiť kvalitu v oblasti športu.

„P

racovná skupina,
ktorá sa stretla na
svojom prvom rokovaní, sa zhodla na tom, že
je potrebná podpora nielen
mládežníckeho, ale aj rela-

xačného športu. Pri vytváraní dvojročného akčného
plánu sa budeme sústrediť
najmä na zlepšenie stavu
športovísk a financovanie
mládežníckeho športu prostredníctvom športových
dotácií tak, aby sa nastavili
systémové kroky pre nasledujúce obdobie. Tieto
úlohy významne ovplyvnia
aj tvorbu programového
rozpočtu na rok 2017, ktorý
sa v súčasnej dobe pripravuje,“ vyjadrila sa Ingrid
Dolníková, vedúca odboru
kultúry, športu, cestovného
ruchu a miestneho rozvoja
Mestského úradu v Žiline.
Primátor mesta Igor Choma zdôraznil: „Podpora

športu je v našej koncepcii na významnom mieste.
Keďže mesto hospodári
transparente, zodpovedne
a s prebytkom v mestskej
kase, navrhneme mestskému zastupiteľstvu úpravu
rozpočtu tak, aby sme čím
skôr zrealizovali jeho podporu. Smerodajným bude
pre nás výsledok „Koncepcie rozvoja športu v meste
Žilina“, ktorý nám pomôže
objektívne a účelne nastaviť podmienky čerpania
finančných zdrojov. Oprávnenosť všetkých vynaložených prostriedkov si bude
verejnosť môcť kedykoľvek
skontrolovať.“
REDAKCIA

Neznevažujte našu prácu!!!
My, učiteľky Základnej školy s materskou školou, Dolná
Trnovská 36, Žilina,
reagujeme na článok uverejnený v
Žilinskom večerníku
dňa 17. 5. 2016, kde
je dehonestovaná
naša práca, no najmä práca pani riaditeľky Mgr. Mariany
Winklerovej.

N

esúhlasíme s tvrdeniami
uvedenými v danom článku
a nezdieľame názor pána Ing.
Rastislava Hodasa, ktorý sa
verejne priznal na mimoriadnom zasadnutí RŠ dňa
18. 5. 2016 k tomu, že práve
on poskytol redakcii Žilinského večerníka tieto zavádzajúce a klamlivé informácie
(v akom rozsahu, musí vedieť
už len on sám). Je urážajúce,
ak niekto verejne znevažuje
našu prácu, ako i prácu pani
riaditeľky Winklerovej a ešte
medializuje tieto závažné tvrdenia, čím poškodzuje dobré
meno školy bez ohľadu na
citovú ujmu u detí navštevujúcich našu školu. Veď naším
poslaním je vzdelávať a vychovávať deti a nie ich vystavovať takýmto nepríjemným
situáciám. Nezabúdajme na
to, že deti čítajú a vnímajú
všetko, čo sa deje v ich blízkosti. Preto si myslíme, že
keď niekto uvádza takéto
informácie, mal by zvážiť
ich dosah a znášať následky
vyplývajúce z jeho konania.
V článku boli zverejnené
informácie o šikanovaní
učiteľov. My týmto verejne
prehlasujeme, že tento údaj

je skutočne len vykonštruovaný a zavádzajúci. Ak
je v našej inštitúcii niekto
šikanovaný, mali by sme
o tom vedieť, avšak prvýkrát
sme sa dočítali o šikanovaní
až v spomínanom článku.
Doposiaľ nemáme žiadnu
vedomosť o tom, že by pani
riaditeľka konala v náš neprospech, ako i v neprospech
rodičov. Práve naopak, pani
riaditeľka vystupuje voči pedagógom korektne a skutočne veľmi profesionálne. Ako
každý štatutár školy vyžaduje od svojich zamestnancov
zodpovedný prístup k práci,
čo je i náplňou a poslaním
pedagóga vo vzťahu k našim deťom ako žiakom ZŠ.
Na základe uvedených skutočností žiadame pána Ing.
Rastislava Hodasa, aby sa verejne ospravedlnil ako nám,
tak i osobe pani riaditeľky
Winklerovej, pretože spomínaný článok vnímame ako
hrubé osočovanie a ohováranie nás pedagógov a pani
riaditeľky. Taktiež musíme
uviesť, že dotyčný pán s nami
vôbec nekomunikoval, nezaujímal ho náš názor, ale
pravdepodobne prezentoval
len názor úzkeho okruhu
ľudí, ktorí sústavne atakujú
prácu pani riaditeľky a zavádzajú verejnosť svojimi neadekvátnymi vyjadreniami.
Je možné, aby niekto verejne
rozprával o ľuďoch, ktorých
nepozná? Je možné, aby niekto verejne osočoval, pričom
na svoje tvrdenia zneužil
i ľudí, ktorí o tom vôbec nevedeli a rozprával bez ich súhlasu? Taktiež hovoriť o viac
ako polovici rodičov, ktorí sú

nespokojní s prácou pani riaditeľky, je skutočne odvážne,
keď my vieme o mnohých
rodičoch, ktorí nemajú žiadne výhrady voči osobe pani
riaditeľky. Mnohí rodičia
sú spokojní a absolútne ich
nezaujímajú sústavné spory
a konflikty, ktoré sú umelo
vyvolávané a účelové, veď
v konečnom dôsledku budú
mať vplyv najmä na deti.
Máme za to, aby sa pán Ing.
Rastislav Hodas ospravedlnil i poslancom prítomným
na mimoriadnom zasadnutí, ako i zástupcom rodičov
v RŠ, ktorí otvorene vyjadrili svoje znepokojenie
s informáciami uverejnenými v článku, o ktorých nemali žiadnu vedomosť, keďže ako zdroj poskytnutých
informácií uverejnených na
internetových stránkach bola
práve RŠ, Žilinský večerník.
Na záver už len pár slov. Žiadame vás, nechajte nás pracovať, nevnucujte nám vaše
názory a nebojkotujte prácu
pani riaditeľky. My si vážime
osobu pani riaditeľky a takéto
verbálne útoky na jej prácu
považujeme za dehonestujúce!!!!
O uverejnenie tohto článku
sme požiadali aj redakciu Žilinského večerníka, konkrétne p. redaktora Fileka. Nebolo
nám však vyhovené a článok
redakcia odmietla uverejniť.
Pod vyjadrenie sa podpísalo
14 pedagogických
zamestnancov
ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina

POĎAKOVANIE
V mene kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie chceme poďakovať mestu Žilina za opravu svietidiel v podchode pod Rondlom spájajúcom Závodie
s centrom. V roku 2005 sme podchod kompletne vymaľovali a svietidlá sa kúpili
z výťažku verejnej zbierky. Zbierku v uliciach Žiliny sme vtedy urobili spoločne
so študentmi stredných škôl, pretože vtedajšie vedenie mesta odmietlo situáciu
riešiť. Oceňujem, že mesto teraz promptne reagovalo na nutnosť opravy svietidiel. Určite to ocení veľa ľudí – podchodom denne prejde viac ako 600 ľudí.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Róbert Blaško, Stanica

www.zilina.sk

