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Mariánskom námestí či stánkami plnými chutných dobrôt a remeselných výrobkov.  
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Všade, kde sa pohneme, cítime silnú atmosféru vianočných sviatkov. 
Užite si pokoj a pohodu sviatočných dní, nech vám prinesú veľa  

krásnych spomienok, aby radosť panovala vo vašom domove a okolí,  
aby ste si s rodinou a priateľmi vychutnali tie najkrajšie dni v roku. 

Prajeme  vám krásne prežitie vianočných sviatkov, príjemnú 
atmosféru v kruhu blízkych, šťastie a lásku a veľa osobných  

a pracovných úspechov po celý nový rok 2019.  

Vedenie  mesta Žilina

Dňa 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019 nebude realizovaný vývoz zmesového komunálneho  
odpadu, a preto informujeme občanov, že v 52. týždni roka 2018 a v 1. týždni roka 2019 
bude vývoz komunálneho odpadu realizovaný v pondelok, a potom až od stredy do so-
boty, t. j. všetky vývozné dni budú od stredy posunuté o jeden deň. 

Celý harmonogram vývozu odpadu nájdete na www.zilina.sk v sekcii občan / úradná ta-
buľa mesta / komunálne služby.  

Informácia pre občanov

Sviatočný trolejbus bude opäť v uliciach

Žilinčania sa môžu 
tešiť na nový chodník 
a cyklochodník
Cyklochodník a chodník je súčasťou 
prepojenia sídlisk Solinky a Vlčince.  
Celková cena diela je 235-tisíc eur. 
Stavba sa skladá z dvoch objektov, a to 
chodníka pre peších a komunikácie 
pre cyklistov. Trasa, ktorú aktuálne 
mesto buduje, začína pri vjazde na Ži-
linskú univerzitu a končí pri parkovis- 
ku oproti Výskumnému ústavu do-
pravnému v Žiline.  V  priebehu tohto 
mesiaca by sa mala dokončiť výstavba 
ďalšej časti cyklotrasy. 

Celý článok na strane č. 2 

ZAUJALO NÁS

Vitajte na Vianočných trhoch!

Žilinu bude aj počas nasledujúcich sviatkov krášliť vyzdobený vianočný trolejbus, ktorý 
cestujúcim, obyvateľom a najmä deťom spestrií vianočné obdobie v našom meste  
a poteší nejedno oko. Z areálu Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. vyštartuje   
5. decembra 2018 v popoludňajších hodinách a premávať bude do 6. januára 2019. 
Trolejbus budú zdobiť vianočné ozdoby tak v interiéri, ako i jeho exteriér. Trolejbus bude 
postupne premávať na všetkých linkách. 

Mesto Žilina si uctilo obete 
1. svetovej vojny
                                                 str. č. 2 

Cestovný poriadok 
MHD počas sviatkov   
                                                 str. č. 8

• Vianočné trhy – od 23. novembra do 23. decembra 2018, Mariánske námestie
• Mikuláš v meste – 5. decembra od 15.30 hod. do 18.30 hod., Mariánske námestie
• Big Jump – 14. decembra od 14.00 hod., Námestie Andreja Hlinku 
• Vianočný beh – 22. decembra od 8.30 hod., Vodné dielo Žilina 

Oficiálne spustenie prevádzky 
nových autobusov Solaris    
                                                 str. č. 5
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Práce sa ukončili 
koncom novembra  
a už v decembri sa 
Žilinčania môžu 
tešiť na skúšobné 
spustenie systému 
verejného zdieľania 
bicyklov. Cyklistom 
je k dispozícii 20 
stanovíšť a 120 
bicyklov. 

Dokovacie stanice 
budú rozmiestnené 
prevažne v centre  

mesta a jeho okolí tak, 
aby pokryli dôležité do-
pravné uzly v meste.  
V sieti staníc budú zahrnuté 
významné strategické body 
aj mimo centra mesta ako 
napríklad objekty Žilinskej 
univerzity, internáty, zdra-
votné strediská alebo centrá 
sídlisk. „Pre začiatok počíta-
me s dvadsiatimi stanicami, 
počas prvotnej fázy projek-
tu však budeme využívanie 
jednotlivých staníc analy-
zovať. Následne, na základe 
vyhodnotenia prevádzky  
a podnetov občanov, bude-
me uvažovať o nových lo-
kalitách, do ktorých by bolo 
vhodné nové stanice umiest- 
niť a rozšíriť tak systém aj 
do okolitých mestských čas- 
tí, napríklad do Bánovej, 
Závodia či do Budatína. Po-
čet staníc by sme chceli zvý-
šiť aj na Solinkách,“ uviedol 
vedúci oddelenia mobility 
Mestského úradu v Žiline 
Ľuboš Slebodník. Dopl-
nil, že dôležité pre mesto je 
mať vysporiadané pozemky 
pod týmito stanovišťami, čo  
v dnešnej dobe nie je jedno-
duché, preto sa môže zdať, 
že stanice sú v meste umiest- 
nené nerovnomerne. 

Projekt bikesharingu v Žili-
ne zastrešuje Nadácia Kia 
Motors Slovakia, ktorá 
nielenže projekt zafinanco-
vala, ale vyberala aj dodáva-
teľov systému a samotných 
stavebných prác. „Projekt 
zdieľania bicyklov je pre nás 
prirodzeným pokračovaním 
podpory mobility a veríme, 
že sa bicykle stanú populár-
nym dopravným pros- 
triedkom pre všetkých Ži-

linčanov či návštevníkov 
mesta. Naša nadácia zafi-
nancovala celkové náklady 
na bicykle, stanice či systém 
prevádzky, takže užívatelia 
budú môcť zadarmo jazdiť 
na bicykloch počas celej se-
zóny,“ povedal Dušan 
Dvořák, správca Nadácie 
Kia Motors Slovakia. Mesto 
Žilina v súčasnosti realizuje 
verejné obstarávanie na 
prevádzkovateľa systému, 
ktorého náklady na pre- 
vádzku budú hradené tak 
mestom, ako aj samotnou 
Nadáciou Kia Motors Slova-
kia.

Dokovacie stanice budú 
obsahovať stojany na bicykle 
a informačný panel s popi-
som systému. Bicykle budú 
vybavené modernými tech-
nológiami, ako je NFC 
čítačka kariet, GPS a WiFi 
lokalizácia, GSM komu-
nikácia či e-zámok. Vypoži-
čanie bude možné na zákla-
de registračného systému  
s overením platobnej karty. 
Tento spôsob dopravy budú 
môcť bezplatne využívať 
všetci. Bez poplatku sa bude 
dať bicykel vypožičať na 
jednu hodinu, potom bude 
treba bicykel vrátiť  
a v prípade potreby požičať 
znova. 

Zoznam staníc bikesharin-
gu v Žiline:
• Námestie gen. M. R. 
Štefánika
• Námestie Andreja Hlinku 

– pred budovou Považskej 
galérie umenia
• Ulica J. M. Hurbana – pri 
úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny
• Ulica Antona Bernoláka – 
za zastávkou MHD Veľká 
okružná a pri budove 
Národnej banky Slovenska
• Ulica Romualda Zaymusa 
– pri budove Auparku
• Námestie obetí komuniz-
mu – pri Mestskom úrade  
v Žiline
• Ulica V. Spanyola – pred 
hlavným vstupom do areálu 
nemocnice
• Ulica vysokoškolákov – 
chodník pri plavárni
• OC Atrium Dubeň
• ŽILPO
• Internáty Veľký Diel – pri 
budove telocvične
• Predmestská ulica – pri 
vstupe na parkovisko COOP 
Jednota
• Polomská ulica – v blízkos- 
ti predajne COOP Jednota
• Hlinská ulica
• Hečkova ulica – pred bu-
dovou Starej Menzy
• Vodné dielo Žilina – pri 
zastávke MHD
• Lesopark Chrasť – na par-
kovisku pred vstupom
• Obvodová ulica – pri hlav-
nom vchode do ZOC Max
• Areál Žilinskej univerzity 
– na parkovisku pri hlavnej 
budove

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Bikesharing v Žiline je realitou 

Cyklochodník  
a chodník sú súčas- 
ťou prepojenia 
sídlisk Solinky  
a Vlčince.  Celková 
cena diela je 
235-tisíc eur. Stav-
ba sa skladá  
z dvoch objektov, 
a to z chodníka pre 
peších a komuniká-
cie pre cyklistov. 
Trasa, ktorú aktuál-
ne mesto buduje, 
začína pri vjazde na 
Žilinskú univerzitu  
a končí pri parkovis- 
ku oproti Výskum- 
nému ústavu do-
pravnému  
v Žiline. 

V  priebehu tohto me-
siaca by sa mala 
dokončiť výstav-

ba ďalšej časti cyklotrasy, 
kde sa postavil krátky úsek  
v smere od lávky pre peších 
oddeľujúcej sídliská Solin-
ky a Hliny, ktorý vedie po 
podnik „Drevená krava“,  
v celkovej dĺžke 231 m.

Nový úsek chodníka (V6) 
bude vybudovaný od par-
koviska oproti Výskumné-
mu ústavu dopravnému  
v Žiline až po areál Žilin-
skej univerzity v Žiline. 
Dĺžka vybudovaného nové-
ho úseku cyklotrasy V6 
bude približne 655 m. 
Plánované stavebné úpravy 
budú riešiť nasledujúce dva 
úseky: 

Prvý úsek: Cyklotrasa V6 
(pokračovanie na Centrál-
nu ulicu po pešiu lávku)  
v celkovej dĺžke 231,43 m, 
ktorá je financovaná z fon-
dov EÚ (IROP) v celkovej 
výške 52 268,17 eura.

Druhý úsek: Chodník a ko-
munikácia pre cyklistov od 
hlavného vchodu Lesopark 
Chrasť po otočku trolejbu-

sov na sídlisku Vlčince  
v Žiline v nadväznosti na 
jestvujúce chodníky.

• SO 01 Chodník v celkovej 
dĺžke 476,1 m je financo-
vaný zo zdrojov mesta  
v celkovej výške 70 550,95 
eura

• SO 02 Komunikácia pre 
cyklistov v celkovej dĺžke 
423,4 m je financovaná z 
fondov EÚ (IROP) v celko-
vej výške 112 667,72 eura.

Chodník pre peších – na-
vrhovaný chodník je plynu-
lo napojený na jestvujúci 
chodník. Začiatok navrho-
vaného chodníka je pri 
hlavnom vchode do Leso-
parku Chrasť a ukončený je 
v mieste napojenia na jest- 
vujúci chodník pred Vý- 
skumným ústavom doprav-
nom v Žiline. Chodník je 
lemovaný betónovým 
obrubníkom parkovým (zo 
strany od Žilinskej univer-
zity) a betónovým obrub-
níkom cestným (zo strany 
od ulice Na Veľký Diel), 
uloženým do betónového 
lôžka s bočnou oporou. 
Základná šírka chodníka je 
1,5 m a dĺžka je 476,1 m.

Komunikácia pre cyklis- 
tov – smerovanie navrho-
vanej komunikácie pre 
cyklistov v prevažnej miere 
kopíruje jestvujúcu komu-
nikáciu ulice Na Veľký Diel. 
Šírka navrhovaného chod-
níka je v celej dĺžke limito-
vaná jestvujúcim šírkovým 
(priestorovým) usporia-
daním prejazdného profilu, 
čo predstavuje 2,25 m. 
Priečny sklon cyklochod-
níka (2 %) je navrhnutý ako 
jednostranný.

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Žilinčania sa môžu tešiť 
na nový chodník 
a cyklochodník

Aj v tomto roku sme si 11. novembra o jedenástej hodine a jedenástej minúte pripome-
nuli „Deň vojnových veteránov“. V tento deň zaznel z Mestského úradu v Žiline dvoj-
minútový stály tón sirény, ktorým sme si uctili pamiatku padlých vojakov a všetkých 
tragických udalostí spojených s 1. svetovou vojnou. Presne v rovnakom čase v roku 
1918 zaznela posledná salva pri podpise prímeria medzi spojencami a Nemeckom vo 
francúzskom meste Compiègne, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Pre hrôzy  
a útrapy tejto vojny bol 11. november vyhlásený za „Deň vojnových veteránov“, známy 
aj ako „Deň červených makov“. Vo svete sa v tú istú hodinu a minútu rozozvučia zvony 
a pamiatka padlých sa uctí položením červených papierových makov. 

Predstavitelia mesta Žilina zároveň pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej 
vojny zasadili pamätný Strom pokoja na Vojenskom cintoríne na Bôriku. Autorom tejto 
myšlienky je krajinný architekt Marek Sobola, ktorého starý otec bojoval vo vojne a po-
dobne ako stovky ďalších sa nikdy nevrátil domov. Stromy pokoja sú teda akýmisi živými 
pamätníkmi všetkých vojakov, ktorí sa už nikdy nevrátili do svojich domovov a ležia na 
neznámych miestach. Ambíciou projektu je dostať Strom pokoja v nasledujúcich štyroch 
rokoch na všetky kontinenty sveta. 

Mesto Žilina si uctilo obete 1. svetovej vojny

Stavba sa skladá z dvoch objektov, a to z chodníka 
pre peších a komunikácie pre cyklistov.

Projekt bikesharingu v Žiline zastrešuje Nadácia
Kia Motors Slovakia.

Milí Žilinčania, rok 2018 
sa pomaly uberá k svoj-
mu koncu a vy v rukách 
držíte posledné číslo 
Radničných novín. Do 
tohto dňa sa nám poda-
rilo vydať 46 čísiel, ktoré 
vás pravidelne každý 
mesiac  informovali do-
kopy na 372 stranách  
o dianí v Žiline. Počas 
svojej existencie od mar-
ca 2015, kedy bolo vy-
dané prvé číslo tohto pe-
riodika, sme vám 
pravidelne prinášali 
správy o aktuálnych uda-
lostiach v meste a jeho 
mestských častiach, fun-
govaní mestského úradu 
a mestského zastupi-
teľstva či prinášali poz- 
vánky na kultúrne  
i spoločenské podujatia. 
V rubrike „Predstavuje-
me“ sme vám v každom 
čísle predstavili zaují-
mavú osobnosť, ktorá 
pôsobila alebo pochá- 
dzala zo Žiliny. Išlo pre-
dovšetkým o kultúrnu 
obec nášho mesta, 
významné osobnosti, 
predstaviteľov mestských 
organizácií, ale aj o vedú-
cich jednotlivých odbo-
rov na mestskom úrade, 
aby sme vám priblížili 
fungovanie samosprávy 
v praxi.  Svoje miesto  
v novinách mali aj jed-
notlivé mestské obvody, 
ktoré prezentovali svoju 
činnosť a aktivity. Záro-
veň sme na strán- 
kach novín informovali  
o úspechoch našich žia-
kov i športovcov, 
výstavách či ďalších za- 
ujímavostiach, ktoré sa 
udiali v našom meste. 
Súčasťou novín bola tak-
tiež pravidelná rubrika 
„Kronika“, v ktorej sme 
vám každý mesiac priblí-
žili významné udalosti  
z diania nášho mesta  
v priebehu jednotlivých 
rokov.  Poslaním Radnič-
ných novín bolo infor-
movať o dianí v Žiline, 
ako aj o fungovaní sa-
mosprávy a jej priblížení 
predovšetkým vám – ob-
čanom, aby ste získali 
lepšie povedomie o kom-
petenciách, ktoré spa-
dajú pod miestnu sa-
mosprávu a problémy, 
ktoré rieši. Veríme, že sa 
nám toto poslanie poda-
rilo naplniť a vy ste sa 
prostredníctvom Rad-
ničných novín dozvedeli 
veľa užitočných i zaují-
mavých informácií. Ďa-
kujeme vám za vašu pre-
javenú dôveru a dovoľte 
nám zaželať vám v mene 
celej redakcie príjemné 
prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu vašich 
najbližších a šťastný nový 
rok 2019.

Vaša redakcia
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Vianočné trhy  
v Žiline, ktoré 
tradične organizuje 
mesto Žilina, sláv-
nostne odštartovali 
už v piatok 23. 
novembra. Jedineč-
nú atmosféru ad-
ventného obdobia si 
môžete vychutnať 
na Mariánskom 
námestí a Námestí 
Andreja Hlinku až 
do 23. decembra.

Ako prebiehal výber stán-
kov na predaj občerstvenia 
a nápojov?

Mesto Žilina aj v tomto 
roku pokračovalo v tradícii 
a  stánky na predaj tradič-
ných gastronomických pro-
duktov súťažilo prostredníc- 
tvom aukcie, ktorá prebie-
hala od septembra 2018. Na 
Mariánskom námestí nájde-
te 8 stánkov s občerstvením 
s prioritou tradičných jedál 
a 6 stánkov s občerstvením 
s prioritou tradičných 
nápojov. Ku stánku s via-
nočnými nápojmi sa dostali 
len tí uchádzači, ktorí za-
platili najmenej 11 320 eur, 
naopak, najvyššia ponuka 
na predaj tradičných nápo-
jov bola 15 780 eur. Za 
stánok s občerstvením bola 
vydražená najvyššia ponu-
ka 15 000 eur, najnižšia zas 
6 589 eur. Predajné stánky  
s občerstvením v počte  
4 súťažilo mesto aj na Ná-
mestí Andreja Hlinku. Naj-
vyššia ponuka bola 5 550 

eur, najnižšia zas 5 100 eur. 
Mestu z tohtoročných Via-
nočných trhov pribudne do 
mestskej pokladnice viac 
ako 180 000 eur.

Čo nájdete v stánkoch?

Tešiť sa môžete na varené 
vínko, punč, ovocné čaje, 
horúce čokolády, sladké do-
broty, smažené klobásy  
a mäso, ručne vyrábané via-
nočné ozdoby a samozrej-
me drevený betlehem, ktorý 
nájdete na Mariánskom ná-
mestí pod vianočným 
stromčekom. Predaj v stán-
koch prebieha od 23. no-
vembra do 23. decembra 
2018.

Aké sprievodné podujatia 
na nás čakajú?

Počas tohtoročných trhov 
budú na Mariánskom ná-

mestí v Žiline prebiehať 
mnohé sprievodné a kultúr-
ne podujatia. Mikuláš nav-
štívi najmenších Žilinčanov 
a Žilinčanky na Marián-
skom námestí v stredu 5. de-
cembra o 17.00 hod., kde 
tradične rozsvieti i vianočný 
stromček. Sprievodným po-
dujatím bude vystúpenie 
skupiny CHIKI LIKI TUA. 
Na Luciu, vo štvrtok 13. de-
cembra, vystúpi Spevácky 
súbor Máj, žilinský Folklór-
ny súbor Rozsutec a skupina 
BLUE TIME. Soboty budú 
na Mariánskom námestí pa-
triť divadelným vystúpe-
niam. Počas adventných ne-
dieľ sú zas pre návštevníkov 
pripravené hudobné vystú-
penia.

Aká vianočná výzdoba 
zdobí centrum mesta?

Okrem lahodnej vône náj-
dete v centre mesta i nepre-
hliadnuteľnú vianočnú  
výzdobu. Od roku 2017 zdo-
bia centrum mesta svetelné 
vločky  či anjeli, malé stromy 
na Mariánskom námestí sú 
zas rozžiarené drobnými 
svetielkami a guľami, svetel-
né prevesy zdobia i Farskú 
uličku a priľahlé ulice okolia 
centra mesta. K vianočnej 
výzdobe neodmysliteľne pa-
trí od minulého roka i veľká 
imitácia vianočnej gule s  
2 podchodmi, ktorú mesto 
získalo darom od spoloč- 
nosti Siemens. Aj počas toh-
toročných sviatkov ju nájde-
te na Mariánskom námestí. 
Novinky vo vianočnom 
osvetlení neobišli v tomto 
roku Námestie Andreja 
Hlinku, kde pribudla 
opätovne darom od spoloč-
nosti Siemens tzv. sobia ro-
dinka. Tradičnou súčasťou 
vianočného obdobia je i via-
nočný stromček, v Žiline sa 
ním pýši 15-metrový smrek 
obyčajný, ktorý nájdete na 
Mariánskom námestí.

Neváhajte a zavýtajte do  
Žiliny na Vianočné trhy. 

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Kúzlo Vianoc zavítalo do Žiliny

Nová výzdoba na 
Námestí Andreja Hlinku 

K vianočnej výzdobe neodmysliteľne patrí od minulého 
roka i veľká imitácia vianočnej gule, ktorú mesto získalo 
darom od spoločnosti Siemens.

Milí Žilinčania, opäť 
k nám zavítalo 
adventné obdobie  
a všetci sa pomaly 
začíname pripravo-
vať na vianočné 
sviatky. 

V tomto roku at- 
mosféra Vianoc za-
vítala do nášho me-

sta už od konca novembra. 
Teplý punč či dobré jedlo si 
tak môžeme spoločne vy- 
chutnať už niekoľko dní na 
Vianočných trhoch, ktoré 
potrvajú do 23. decembra 
2018.  Pre deti, dospelých 
i seniorov je počas prebie-
hajúceho adventného ob-
dobia pripravený kultúrny 
program. Tešiť sa môžete 
na hudobné i divadelné 

predstavenia, ktoré sa budú 
odohrávať priamo v centre 
mesta – na Mariánskom 
námestí.  

Tradične zavíta do nášho 
centra i Mikuláš, ktorý  
v stredu 5. decembra 2018 
rozsvieti spoločne s našimi 
najmenšími Žilinčanmi 
vianočný stromček na Ma-
riánskom námestí.  Na 
záver  roka si nenechajte 
ujsť ani Novoročný ohňos- 
troj, ktorý bude odpálený  
1. 1. 2019 o 18.00 hod. zo 
strechy Mestského divadla 
Žilina, aby sa naň mohli 
prísť pozrieť aj menšie deti.  

December je mesiac, kedy 
si čas vianočný vychutnáva-
me v kruhu rodiny a pria-

teľov. Želám všetkým vám, 
našim občanom, ale i náv- 
števníkom tohto mesta, aby 
čas strávený s rodinou ne-
bol dôležitý len v tomto 
mesiaci, ale i počas celého 
roka. 

Šťastné a veselé Vianoce 
praje Igor Liška, prednosta 
Mestského úradu v Žiline.

Zdroj: BLUE BUTTERFLY DESING

Budovu Materskej 
školy Petzvalova 
v Žiline čaká rekon-
štrukcia. Sa-
mospráva na ňu 
získala nenávratný 
finančný príspevok 
vo výške 548-tisíc 
eur.

Celkové náklady na in-
vestíciu, ktorej cieľom 
je zníženie energe-

tickej náročnosti mater-
skej školy, sú vo výške viac 
ako 577-tisíc eur, mesto 
sa na tejto sume bude po-
dieľať čiastkou 28-tisíc eur. 
Okrem zateplenia budovy 
počíta projekt s vytvorením 
bezbariérového prístupu. 
„Rekonštrukcia bude spo-
čívať v zateplení obvodo- 
vých stien a strešného 
plášťa, vymenia sa okná, 
zmodernizujeme osvetlenie 
a vykurovanie a rovnako do-
budujeme potrebné vetranie 
rekuperáciou,“ vysvetlil ži-
linský primátor Igor Choma. 
Ako ďalej doplnil, súčas- 
ťou stavebných úprav bude 

vytvorenie bezbariérového 
prístupu do budovy s cieľom 
sprístupnenia objektu aj 
osobám s pohybovým ob-
medzením. Mesto už zreali-
zovalo verejné obstarávanie 
na výber zhotoviteľa, s re-
konštrukčnými prácami by 
sa malo začať počas budúco- 
ročných letných prázdnin. 
Čiastočnou obnovou prešla 
materská škola aj toto leto, 
keď sa zrekonštruovali so-
ciálne zariadenia. Výzvu 
na predkladanie žiadostí  
o nenávratný finančný 
príspevok so zameraním 
na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov 
vyhlásila Slovenská inovač-
ná a energetická agentúra 
ako sprostredkovateľský or-
gán pre Operačný program 
Kvalita životného prostredia 
v zastúpení Ministerstva ži-
votného prostredia SR ako 
riadiaceho orgánu. 

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Žilina zrekonštruuje 
z eurofondov ďalšiu 
materskú školu

Podávanie žiadostí 
o dotácie sa zjedno-
duší. Po novom ich 
bude možné podať 
už aj elektronicky. 

Mesto Žilina pod-
písalo Memoran-
dum o spolupráci 

so združením WellGiving, 
ktoré s radnicou partici-
puje na projekte E-grantu. 
Cieľom samotného projektu 
je uľahčenie procesu prijíma-
nia, spracovania i následnej 
kontroly žiadostí o dotácie. 
„Naším zámerom je zjed-
nodušiť život všetkým, ktorí 
si k nám podávajú žiadosti  
o granty či športové dotácie. 
Aj týmto krokom chceme čo 
najlepšie vyladiť náš dotačný 
systém. Verím, že E-grant sa 
nám podarí spustiť už v roku 
2019. Samozrejme, budeme 
verejnosť včas informovať 
o zmenách pri podávaní 
žiadostí,“ uviedla vedúca 
odboru kultúry, športu, ces- 
tovného ruchu a miestneho 
rozvoja MsÚ Ingrid Dolni-
ková.

Mesto Žilina vyhlasuje gran-
tové výzvy pravidelne už 
niekoľko rokov. V tomto 
roku prerozdelilo na projekty 
dovedna 138-tisíc eur. Fi-
nančná pomoc grantového 
systému išla predovšetkým 
na aktivity zamerané na roz- 
voj a podporu športu, vzde- 
lávania, kultúry, ochranu ži-
votného prostredia a na so-
ciálnu a zdravotnú oblasť. 
Ďalších 350-tisíc eur z mest-
ského rozpočtu sa prerozde-
lilo na podporu športových 
klubov v systéme športových 
dotácií.

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)

O granty 
a dotácie 
sa bude 
dať žiadať 
elektronicky

Okrem zateplenia budovy počíta projekt s vytvorením 
bezbariérového prístupu, celkové náklady sú vo výške 
viac ako 577-tisíc eur. 
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Prípravu, realizáciu a sa-
motné financovanie tejto 
komplexnej premeny za-
bezpečovalo mesto Žilina 
so svojím partnerom Na-
dáciou Kia Motors Slova-
kia. Dokončovacie práce 
v parku boli súčasťou II. 
etapy, ktorá prebiehala 
až do konca roka 2017.  
Celkové náklady mesta 
na prácach sa vyšplhali 
na sumu 1 100 612,96 
eura s DPH.

Najväčšie investície v meste 
za posledných 8 rokov 

Je najväčšou investíciou za posledných 8 rokov. Celková investícia predstavovala ne-
celých 8 mil. eur. Práce prebiehali v dvoch etapách, celkovo sa vymenilo takmer 2 000  
svietidiel a položilo sa 67 km nových káblových rozvodov.  Staré osvetlenie bolo 
technicky zastarané, hrdzavé a miestami nebezpečné. Jeho výmena prispela k lep-
šej viditeľnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, rozšírilo sa pokrytie osvetle-
ných plôch a jeho vzhľad vyzerá moderne. 

Nové verejné osvetlenie

Park 
Ľudovíta Štúra

Vyhliadková 
veža na Dubni

Vyhliadkovú vežu začalo 
mesto budovať prostredníc-
tvom OOCR Malá Fatra ku 
koncu roka 2017. Práce tr-
vali takmer pol roka a v mar-
ci tohto roka sa sprístupnila 
verejnosti. Veža je vysoká 
27,4 metra a má 10 podla-
ží. Prvé nadzemné podlažie 
je vo výške 572 metrov nad 
morom, najvyšší bod veže 
je v nadmorskej výške 598 
metrov. 

Národná ulica patrí k naj-
významnejším uliciam Ži-
liny a predstavuje „vstupnú 
bránu“ do historického 
centra. Celková cena bola  
759 000 eur s DPH. Žulová 
dlažba má protišmykovú 
úpravu a dlaždice v troch 
farebných odtieňoch sú po-
ložené na celkovej ploche  
4 500 m2. Národná ulica bola 
slávnostne odovzdaná do 
užívania v septembri 2013.

Národná ulica

Aj v Žiline sa stáva 
to, že investor, ktorý 
má silné ekonomic-
ké zázemie, si myslí, 
že zákony preňho 
neplatia. Slušný 
občan si však váži 
zákon, nesnaží sa 
vykrúcať z po-
vinností a nehľadá 
možnosti, ako ob-
chádzať legislatívu 
nášho štátu.  
V súčasnosti sa to 
deje pri dvoch 
stavbách.

Tí z vás, ktorí stavali 
dom alebo chatu, urči-
tý čas strávili s prípra-

vou podkladov pre stavebné 
povolenie, ako určuje staveb-
ný zákon. Nezačali ste stavať 
skôr, ako vám stavebný úrad 
nevydal právoplatné staveb-
né povolenie. Drvivá väčšina 
z vás nekonala takým štýlom, 
že váš skutočný stavebný 
úmysel ste v projektovej do-
kumentácii zatajili. Nehľadali 
ste najľahšiu cestu, ako prísť 
k stavebnému povoleniu  
a keď sa už stavba rozbehne, 
budete si stavať tak, ako sa 
vám zachce. Toto sa práve 
deje pri výstavbe bytového 
domu pod Mestským úra-
dom v Žiline a na stavbe 
bývalej Makyty.

Sad na Studničkách, oáza po-
koja a relaxu v centre mesta, 
onedlho bude mať nový 
bytový dom. Nebolo by na 
tom nič až tak nezvyčajné, 
keby vlastník v dobe výstavby 
nemenil projektovú doku-
mentáciu až do takej miery, 

že namiesto 6-poschodovej 
budovy začína stavať 7. pod-
lažie. Developerom je spo-
ločnosť LICITOR group, a.s., 
ktorá asi nemá úctu k zákonu 
ako bežný občan. Môžeme sa 
na to pozrieť aj tak, že ak pos- 
tavia 7. podlažie, kľudne 
môžu aj 8., 9. či 10. Hľadajú 
možnosti obchádzania záko-
na, nehľadia napríklad na to, 
že tak vysoká budova bude 
okolitým bytom tieniť alebo 
pri väčšom počte bytových 
jednotiek vznikne problém  
s parkovaním, keďže je  
v dnešnej dobe už pomaly 
pravidlom, že na jeden byt 
pripadnú 2 autá. Identický 
príklad je aj pri stavbe bývalej 
Makyty, ktorej súčasným  
vlastníkom je spoločnosť 
SIRS - Investment, s.r.o. Sta-
vebný úrad pochopiteľne 
koná, ale zo zákona nemôže 
vykonať štátny stavebný 
dohľad bez prítomnosti kom-
petentnej osoby – stavebníka. 
Ten má však korešpondenčnú 
adresu na území Sýrie, kde  
v súčasnosti je neutíchajúci 
vojnový konflikt. Stavebný 

úrad konal v intenciách záko-
na, listom sa snažil pozvať sta-
vebníka k Štátnemu stavebné-
mu dozoru, ale zásielku kvôli 
vojne nie je možné doručiť.  
A čo sa deje na stavbe? Inves- 
tor si ďalej „veselo stavia“  
podľa vlastného gusta.

Otázne však zostáva, ako sa  
k takýmto problémom pos- 
taví nový primátor a jeho ve-
denie. Do funkcie novozvo-
lený primátor nastupuje  
4. decembra 2018. Ako si mô-
žeme potom vysvetliť konanie 
týchto dvoch spoločností? 
Čakali na nového primátora  
s vedomím, že „nejako sa  
s ním dohodneme“, lebo ve-
dia, že u primátora Chomu by 
nepochodili? Nechajme sa 
prekvapiť, akú dohru budú 
mať tieto dva prípady. My, 
bežní občania môžeme len 
dúfať, že zákony budú platiť 
pre každého z nás rovnako  
a ich význam a autorita nebu-
de na ústupe pred ekonomic-
kou silou. 

mesto Žilina

Dovolí si to slušný občan?

Rád by som poďakoval občanom Soliniek za prejavenú dôveru 
novozvoleným poslancom.

Volebné výsledky za sídlisko Solinky sú takéto:
1. Peter Cibulka (2 255 hlasov), 2. Ľubomír Bechný (1 514 hlasov), 3. Martin Kapi-
tulík (1 131 hlasov), 4. František Talapka (1 129 hlasov), 5. Dominik Hriník.
Ako prvý náhradník skončil pod čiarou Miroslav Sokol s počtom hlasov 937.

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo sa bude konať 3. 12. 2018, prvé riadne bude 
potom 10. 12. 2018. Poslanci volebného obvodu Solinky sa na poslednom stretnutí 
dohodli, že prvé verejné stretnutie s občanmi bude v utorok 8. januára 2019 o 17.00 
hod. v ZŠ Gaštanová.

Prajeme všetkým občanom požehnané vianočné sviatky.

Volebný obvod č. 3 – Solinky  

autor: Ľubomír Bechný

Budova bývalej Makyty
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Igor Choma: Mesto je v dobrej 
kondícii

Dopravný podnik 
mesta Žiliny s.r.o.  
a mesto Žilina  
v ďalšej etape 
pokračujú s obno-
vou vozidlového 
parku. 

V novembri bola ofi-
ciálne spustená 
prevádzka nových 

nízkopodlažných autobu-
sov typu Solaris Urbino 
12 IV. gen. V priestoroch 
autobusovej vozovne na 
Košickej ulici riaditeľ do-
pravného podniku Ján Ba-
rienčík, odovzdal doprav-
no-prevádzkovému úseku 
zastúpenému v osobe ná-
mestníka, Jána Šimka, do 
užívania 14 nových nízko-
podlažných autobusov  
s dieselovým pohonom.

Najnovšia generácia naf-
tového autobusu od spoloč-
nosti Solaris by mala byť ces- 
tujúcim žilinskou mestskou 
hromadnou dopravou už 
dobre známa, pretože jeden 
kus tohto typu je v prevádzke 
presne od 26. apríla 2018 – 
pozri informáciu na 
webstránke. Išlo o prvého 
zástupcu celkovej dodávky 
14 kusov autobusov. Ďalšie 
časti dodávky boli realizo-
vané v priebehu mesiaca ok-

tóber a november, pričom 
posledné 4 kusy autobusov 
boli dodané 3. novembra 
2018, teda presne „do roka  
a do dňa“ od podpísania 
zmluvy DPMŽ s dodáva-
teľom autobusov, spoloč-
nosťou SOLARIS Bus &  
Coach S.A. Autobusy sú 
očakávaným prírastkom do 
vozidlového parku DPMŽ, 
pričom spokojnosť s jeho 
prevádzkou vyjadrili nielen 
cestujúci a vodiči DPMŽ, 
ktorí majú skúsenosti s auto-
busom už od apríla tohto 
roku, ale aj pracovníci údrž- 
by a servisu autobusov. Sta-
rostlivosť o technickú strán-
ku autobusov s radosťou 
prevzali technický námest-
ník Henrich Varecha a vedú-
ci servisu a údržby Ľubomír 
Fides.

Všetky autobusy zaujmú 
nielen moderným dizajnom, 
ale aj komfortom pre vodiča, 
ako aj pre cestujúcich. Vozid-
lá sú, podobne ako všetky 
ostatné vozidlá nedávno 
obstarávané, vybavené kli-
matizáciou udržujúcou sta-
bilnú teplotu v interiéri vozid-
la, ale aj USB konektormi pre 
dobíjanie mobilných zaria-
dení. Zároveň je vozidlo 
vybavené výklopnou rampou 
pre ľahší nástup ces- 

tujúcich na invalidnom 
vozíku, resp. systémom na-
kláňania podvozku, tzv. 
kneelingom. Interiér vozid-
la je snímaný bezpečnost-
ným kamerovým systémom 
a vo vozidle je tiež tarif- 
no-informačný systém naj-
novšej generácie pre pos- 
kytovanie informácií pre ces- 
tujúcich, ako aj na zabezpe-
čenie ich tarifného vybave-
nia. Nechýba ani akustický 
systém pre informovanie 
slabozrakých a nevidomých 
cestujúcich. Viac technic- 
kých informácií je uvede- 
ných aj v sekcii vozidlový 
park na webstránke DPMŽ.

Obnova vozidlového parku 
autobusov týmto však ne-
končí. Cestujúci sa tak môžu 
tešiť ešte na ďalšiu etapu, 
prostredníctvom ktorej sa 
čoskoro rozšíri vozidlový 
park dopravného podniku  
o 2 kusy moderných nízko-
podlažných elektrobusov.

Projekt „Modernizácia vo-
zidlového parku nákupom 
autobusov MHD v Žiline“ je 
spolufinancovaný Európ-
skou úniou z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

DPMŽ

Oficiálne spustenie prevádzky 
nových autobusov Solaris

Na obnovu Rosenfeldovho paláca sa nám podarilo získať prostriedky z fondov Európskej 
únie, a to vo výške viac ako 3 milióny eur. Verejné obstarávanie bolo ukončené v júni 
2015. Od tejto doby sa úspešne začalo so samotným rekonštruovaním budovy. 
Skolaudovaná bola v auguste 2016. 

Novému primátorovi 
odovzdávam Žilinu 
vo veľmi dobrom 
stave, pripravenú 
na nové veľké 
projekty.

Písal sa rok 2011  
a v tomto období za-
čalo moje pôsobenie 

primátora mesta. Mal som 
vízie, chuť a hlavne odhod-
lanie zlepšiť naše mesto 
tak, aby sa tu dobre žilo, 
pracovalo a oddychovalo. 
Hneď na začiatku však priš-
la realita – prázdna špajza, 
žiadne pripravené projekty, 
súdne spory, najväčší dlh 
na Slovensku. 

Bolo teda treba začať od 
podlahy. Moje vízie dostali 
zatiaľ stopku. Dal som však 
dohromady tím skvelých 
ľudí a pustili sme sa do 
upratovania, budovania  
a zveľaďovania. Tvrdá práca 
priniesla svoje ovocie. Par-
ky v meste po revitalizácii  
a rekonštrukcii nabrali 
nový rozmer. Národná uli-
ca nie je strašiakom mesta, 
ale dôstojným vstupom do 
centra. Mestská hromadná 
doprava je nová, čistá,  eko-
logická, takmer polovica 

obyvateľov mesta má mož-
nosť využívať ju zadarmo. 
Vstup do mesta je bez ne-
legálnych bilbordov. 

Podarilo sa nám množstvo 
rekonštrukcií budov v na-
šom majetku. Môžeme sa 
pýšiť Rosenfeldovým palá-
com, ktorý sa stal centrom 
kultúry v meste. Obnovy sa 
dočkali mnohé školy, ma-
terské školy a jasle. Mysleli 
sme aj na športovcov – zre-
konštruovaný zimný šta-
dión. Mestská krytá 
plaváreň má novú techno-
lógiu čistenia a šatne. Veľký 
projekt sa zrealizoval na 
sídlisku Hájik, vznikli nové 
Slnečné schody. Urobili 
sme poriadok v zmluvách. 
Vyriešili sme úspešne via-
cero veľkých súdnych spo-
rov a zachránili tak cca 20 
mil. eur. Spravil sa poriadok 
v systéme schvaľovania let-
ných terás, vianočné trhy  
v Žiline nabrali novú tvár 
(novú štruktúru), rozmiest-
nenie a prehľadné prideľo-
vanie stánkov. V bytovej 
otázke sa stanovili prísne 
pravidlá, ktoré pomohli od-
staviť špekulantov a začať 
spravodlivo prideľovať byty 
na základe poradia. 

Mesto Žilina začal chrániť 
kamerový systém. Po nástu-
pe sme tu našli jednu (!!) 
funkčnú kameru, dnes ich je 
viac ako stovka. Práve sme 
dokončili nové, moderné, 
ekonomické (šetríme 60 % 
energie) a hlavne ekologické 
osvetlenie. Zrekonštruovali 
sme kilometre chodníkov.  
V cyklodoprave sa podarilo 
niekoľko projektov dotiah-
nuť do úspešného konca  
a ďalšie sú pripravené na rea-
lizáciu. Aktuálne v meste 
prebieha skúšobné spustenie 
projektu bikesharing. Pre 

mládež sme vybudovali nové 
ihriská, workoutové parky či 
pumptrackovú dráhu na 
Vodnom diele. Mesto si viete 
pozrieť z novej vyhliadkovej 
veže na Dubni či prístrešku 
na Straníku.  

Toto je len zlomok projektov, 
ktoré sa podarilo dotiahnuť 
do úspešného konca vďaka 
tímu ľudí, ktorí pracovali tak, 
ako od nich občania 
očakávali. Dlh mesta sa  
obdivuhodne znížil, rozpo-
čet je posledné štyri roky už  
v prebytku a mesto sa udržia-
valo a budovalo. Dá sa to. 
Treba chcieť, mať chuť a silu. 
Nekradnúť. A mať v zastupi-
teľstve málo takých, čo hádžu 
polená pod nohy, čo zava- 
dzajú, čo politizujú, čo ne-
pracujú, čo majú len reči  
a nič viac. 

Novému vedeniu odo- 
vzdávam Žilinu ako zdravé 
mesto s projektami, v kto- 
rých treba pokračovať a do-
končiť ich. Verím, že ďalší 
– už 202. richtár dodrží as-
poň polovicu svojich pred-
volebných sľubov. Preto si 
dovoľujem poprosiť obča-
nov, aby dohliadali na prá-
cu nového vedenia mesta, 
jeho poslancov, aby priná-
šali ďalšie a ďalšie kvalitné 
podnety a návrhy riešení 
pre zlepšenie životnej úrov-
ne ľudí.

Ešte raz úprimne prajem 
novému vedeniu a zastupi-
teľskému zboru všetko do-
bré. Úprimne ďakujem aj 
Žilinčanom za prejavenú 
dôveru, ktorú som sa vždy 
snažil nesklamať. 

ĎAKUJEM.
Igor Choma 

primátor

V septembri sa pre 
verejnosť otvorili 
brány nového lezec-
kého centra LA 
SKALA, ktorého 
lezecká časť je 
jednou z najmoder-
nejších a najväč- 
ších v Európe. 
Lezecké centrum 
sa nachádza na 
Centrálnej ulici na 
pomedzí najväčších 
mestských častí 
Solinky a Hliny. Po 
dobudovaní a rekon-
štrukcii ďalších 
športovísk vznikne 
na tomto mieste 
významný športový 
areál v Žiline.

LA SKALA je miestom 
aktívneho oddychu 
pre všetky vekové ka-

tegórie. Halu tvoria dve 
časti. V prvej sa nachádza 
recepcia, požičovňa lezec-
kého materiálu, predajňa 
športových potrieb, reš- 
taurácia, jogové štúdio, 
školiaca miestnosť, šatne, 
sociálne zariadenia a pre-
dovšetkým boulder na 530 
m2 lezeckej plochy do výšky 
4 – 4,5 m. Druhá časť je 
určená na lezenie s lanom  
a jej lezecká plocha je 3 000 
m2. Lezecké cesty sú pripra-

vené v 130 líniách do výšky 
17 m, 30 líniách do 12 m. 
Najväčší previs má 12 m  
a cesta v ňom cez 20 
dĺžkových metrov.

Fanúšikovia rýchlostného 
lezenia si tu prídu tiež na 
svoje, v centre sa nachádza 
tzv. speedwall. Samozrej-
mosťou sú takzvané samo- 
isty, automatické samo-
navíjacie zariadenia, ktoré 
môžu používať deti od  
16 kilogramov a rovnako aj 
dospelí. Samoist je vhod-
nou alternatívou pre rodi-
čov, ktorí sa tomuto športu 
nevenujú, teda nemôžu 
svoje dieťa istiť sami, a tak-
tiež pre jednotlivcov, ktorí 
si chcú udržať kondíciu  
alebo nemajú lezeckého 
partnera. Detský kútik je  
k dispozícii zdarma deťom 
všetkých lezúcich rodičov. 
Asi 20 % profilov a ciest je 
pripravených pre deti a úpl-
ných začiatočníkov, ďalších 
55 % pre tých skúsenejších 
a pre tých najskúsenejších 
lezcov je zvyšných 25 %.  
V lezeckom centre plánujú 
aktívne pracovať s mláde-
žou, prevádzkujú tu lezecké 
krúžky a tréningy pre deti 
rôznych vekových kategórií, 
čím chcú prilákať mládež  
k lezeniu. V rámci telesnej 

výchovy poskytujú bezplat-
né vstupné do centra žia-
kom a študentom, ktorých 
školy sídlia v Žiline.

Lezenie sa v súčasnosti teší 
veľkej obľube, vyhľadávajú 
ho nielen profesionáli, ale 
tiež mnohí  rekreační špor-
tovci. Lezenie učí vytrvalos- 
ti, buduje silu. Tento šport je 
vhodnou aktivitou pre všet-
ky vekové kategórie od detí, 
pre ktoré je lezenie priro- 
dzeným pohybom, až po 
nadšencov v dôchodkovom 
veku.

V decembri si lezecké cen-
trum pripravilo viacero za-
ujímavých podujatí:

• 7. 12. o 17. 00 hod. Miku-
láš v LA SKALE – Príde? 
Priletí? Vie liezť? 
• 8. 12. EURÓPSKY PO-
HÁR V ĽADOVOM LE-
ZENÍ A MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA V DRYTOO- 
LINGU
• 15. 12. ZÁPAD SLNKA – 
Tradičné stretnutie pria-
teľov (nielen) festivalu  
SLNKO NA SKALÁCH 

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Ako tráviť voľný čas aktívne? 
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Mestská kronika 
Žiliny získala výni-
močné ocenenie. 
Na slávnostnom 
vyhlásení 10. roč-
níka celoštátnej 
súťaže o najlepšiu 
kroniku obce  
a mesta jej bola 
udelená mimoriadna 
cena. Ocenenie si 
prevzal dlhoročný 
kronikár mesta Ján 
Štofko, ktorý píše 
žilinskú kroniku 
nepretržite od roku 
1989.

Súťaž Slovenská kronika 
pravidelne vyhlasuje 
Národné osvetové cen-

trum, Slovenské národné 
múzeum, Združenie miest  
a obcí Slovenska a Sloven-
ská národná knižnica. Toh-
toročné slávnostné vyhod-
notenie sa konalo v piatok 
19. októbra 2018 v Marti-
ne. Do súťaže bolo prihlá-
sených celkovo 33 kroník  
miest a obcí a 59 mono-
grafií. Mesto Žilina získalo 
mimoriadnu cenu za pro-

fesionálnu úroveň vedenia 
kroniky. „Bolo mi cťou re-
prezentovať mesto Žilina 
na tomto podujatí. Potešilo 
ma, že Kronika mesta Ži-
lina, a tým aj moja práca 
bola takýmto významným 
spôsobom ocenená. V po-
rote boli totiž najvýznam- 
nejší znalci v tomto odbore. 
Musím spomenúť môjho 
kolegu Andreja Černeka, 
ktorý mi veľmi pomáha pri 
finálnom spracovaní kro-
niky,“ uviedol po slávnost-
nom podujatí kronikár Ján 
Štofko. 

Do Kroniky mesta Žilina 
môžu osobne nahliadnuť 
všetci milovníci histórie 
buď na žilinskej radnici,  
alebo v Štátnom archíve 
Bytča, pracovisko Žilina. 
Kronika je tiež dostupná 
elektronicky vo formáte 
PDF na webe mesta: http://
www.zilina.sk/co-sa-urobi-
lo/202/.

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)

Úspech žilinskej kroniky

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (DPMŽ) prijme do trvalé-
ho pracovného pomeru uchádzačov na pozíciu vodič auto-
busu/trolejbusu a uhradí všetky náklady spojené so získaním 
vodičského oprávnenia skupiny "D", ako aj osvedčenia  
o povinnej kvalifikácii vodičov a kvalifikačnej karty (tzv. KKV).

POŽADUJEME: vodičský preukaz skupiny "B" alebo "C", 
vek minimálne 24 rokov, bezúhonnosť, po úspešnom ukon-
čení kurzu záväzok zotrvať v pracovnom pomere min.  
3 roky.

PONÚKAME: získanie vodičského preukazu skupiny "D"  
a "KKV" v partnerskej autoškole na náklady DPMŽ (cena kur-
zu je cca 2 100 eur), pracovný pomer už počas výcviku v au-
toškole, pričom priemerná mzda (brutto) počas kurzu je cca 
743 eur, nástupná mesačná mzda (brutto) po ukončení kurzu 
od 850 do 1 100 eur v závislosti od režimu práce, pravidelný 
príjem, polročné a koncoročné odmeny, cestovné výhody na 
MHD aj pre rodinných príslušníkov, 1 týždeň dovolenky navy-
še oproti Zákonníku práce, príspevok na stravovanie, nápo-
jové lístky bezplatne, bezplatné zdravotné a psychologické 
prehliadky, hradené náklady spojené s kurzom pravidelného 
výcviku KKV, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, 
zvýšenie kvalifikácie na vedenie trolejbusu (na náklady 
DPMŽ), možnosť rekreácie v zariadení DPMŽ v Tatranskej 
Štrbe, práca je vhodná aj pre ženy. 

Predpokladaný začiatok kurzu bude
 v januári 2019.

KONTAKT: JUDr. Ľubica Kubová, lubica.kubova@dpmz.
sk, tel: 041/5660 106.

Vodičský preukaz na autobus 
uhradí dopravný podnik

Komunálne voľby sa konali 10. novembra 2018 a mnoho 
kandidátov pozabudlo na vizuálny smog, ktorý „zdobí“ smet-
né kontajnery, stĺpy verejného osvetlenia, autobusové 
zástavky a mnoho iných voľne dostupných plôch. Vedenie 
mesta Žilina týmto vyzýva všetkých kandidátov, aby si od-
stránili reklamné pútače z verejného majetku a išli príkladom 
boja proti spomínanej problematike. 

Výzva pre kandidátov, ktorí sa 
zúčastnili komunálnych volieb 

na území mesta Žilina

srdečne pozýva na

Bližšie informácie na 
www.laskala.sk 
a fb LASKALA.ZILINA

LA SKALA lezecké 
centrum Žilina Vás

8.12.2018 

 EURÓPSKY POHÁR 

V ĽADOVOM LEZENÍ 

A MAJSTROVSTVÁ 

SLOVENSKA 

V DRYTOOLINGU
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RADNIČNÉ NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

MARIÁNSKE NÁMESTIE

VIANOČNÉ 
TRHY

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

SOBOTA
ROBIN HOOD
DIVADLO KAPOR NA SCÉNE
   

3DRIVE

18.00

20.00

24.11.

UTOROK
SPIEVANKY   

BLANCIAR
18.00
19.00

27.11.

ŠTVRTOK
GERONIMO19.00

29.11.

SOBOTA
BATHORY
DIVADLO KAPOR NA SCÉNE
   

DITCH THE FRIDGE

18.00

20.00

01.12.

NEDEĽA
VIANOCE NA KYSUCIACH
HELENA ZÁHRADNÍKOVÁ A 
ROMAN BIELIK
   

ZÁVADSKÉ ŽENY

18.00

 
20.00

02.12.

UTOROK
ADVENTURE STRINGS   18.00

04.12.

STREDA
DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR 
ROLNIČKY
DFS CIPOVIČKA
PRÍCHOD MIKULÁŠA       
ROZSVIETENIE STROMČEKA                     
CHIKI LIKI TUA   

15.30

16.30
17.00
17.10
18.30

05.12.

ŠTVRTOK
DORIS DAY BAND                                        
V8 BAND

19.00
20.00

06.12.

SOBOTA
DANO HERIBAN
ČOSI ÚSMEVNÉ

18.00
08.12.

NEDEĽA
BLANCIAR
BALKANSAMBEL

18.00
20.00

09.12.

UTOROK
KATARÍNA ZÁHRADNÍKOVÁ
A ROMAN BIELIK

18.00
11.12.

ŠTVRTOK
SPEVÁCKY ZBOR MÁJ
FS ROZSUTEC                                          
BLUETIME

18.00
19.00
20.00

13.12.

BIG JUMP NÁMESTIE A. HLINKU14.12.

SOBOTA
HAMLET
DIVADLO KAPOR NA SCÉNE
   

OLD MODEM

18.00

20.00

15.12.

NEDEĽA
SPIEVANKY A CIPOVIČKA
OMNIA
SPEVÁCKY ZBOR ŽU

18.00
20.00

16.12.

UTOROK
ZÁVADSKÉ ŽENY
FSK LIMBORA

18.00
19.00

18.12.

ŠTVRTOK
NO CONTROL
DAVE BRANNIGAN

19.00
20.00

20.12.

SOBOTA
RÓMEO A JÚLIA (BEST OF)
DIVADLO KAPOR NA SCÉNE
   

18.00
22.12.

NEDEĽA
ADVENTURE STRINGS
   

18.00
23.12.

PIATOK

SEVENTH WEAPON
HOMO SAPIENS

19.00
21.00

23.11.
OTVORENIE 
VIANOČNÝCH TRHOV

VIANOČNÝ BEH VODNÉ DIELO ŽILINA22.12.

VIANOČNÝ
BEH 17. ROČNÍK

22.12.
2018

Miesto: Vodné dielo Žilina
Prezentácia: 7.40 - 10.00 hod.

Prihláška: www.sport.zilina.sk

ŠTART: Maratón 8.30 hod.
Ostatné bežecké disciplíny: 10.30 hod.
Štartovné: 0,- €

Bežecké disciplíny: beh na 1km, 8km, 
21km (polmaratón), 42km (maratón)

Pre každého vopred prihláseného 
vianočná kapustnica grátis!!

Sprievodná akcia: 
Zimné plávanie o 12.00 hod.

 

RADNIČNÉ 
NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

17.30 » PRICHOD MIKULÁŠA
17.10 » ROZSVIETENIE STROMČEKA

PROGRAM NA MARIÁNSKOM NÁMESTI

13:15  
MOJŠOVÁ 

LÚČKA

14:00  
TRNOVÉ   

pri kultúrnom dome

14:35  
VLČINCE   
na trhovisku

15:15
SOLINKY    
pri kostole

15:55
BYTČICA    

pri kultúrnom dome

1. 13:30
BRODNO 

autobusová zastávka 
Brodňanska

14:10
POVAŽSKÝ  
CHLMEC  

pri kultúrnom dome

16:00
ZÁVODIE   

autobusová zastávka 
Pod Hradiskom

17:00
HÁJIK

Slnečné námestie

2. 

RADNIČNÉ 
NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

Mikuláš v meste
Mariánske
námestie05. 12. 2018

15.30 » DFS ROLNIČKY
16.30 » DFS CIPOVIČKA

15:25
SIDLISKO 

HLINY   
Junior

18.30 » CHIKI LIKI TUA

15:30  
VRANIE

pri kultúrnom dome3. 17:00  
MARIÁNSKE 
NÁMESTIE

14:40
BUDATIN  
školský dvor
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1983
Výstavba bytov na sídlisku 
Vlčince bola ukončená a sta-
valo sa sídlisko Solinky. K 31. 
12. 1983 bolo na Solinkách 
odovzdaných 1 085 bytov. 

V roku 1983 bolo v Žiline 408 
maloobchodných predajní,  
z toho 161 predajní potra-
vinárskeho charakteru, 28 
zeleniny a ovocia, 119 pre-
dajní priemyslového tovaru, 
textilu, obuvi a 97 závodov 
verejného stravovania. 

Budova automatickej te-
lefónnej ústredne na Vlčin-
ciach bola dokončená v roku 
1982. V roku 1983 sa monto-
valo zariadenie ústredne. 
Predstavuje to 300 km 
káblov, 350 000 relé a ručné 
zospájkovanie vyše 3 mi-
liónov bodov.

1988
V roku 1988 bolo na všet- 
kých cestách v Žiline 535 do-
pravných nehôd, pri ktorých 
bolo 6 osôb usmrtených, 
ťažko zranených 31. Škody 
boli vo výške 3,7 mil. Kčs.

1993
3. 12. bolo v bratislavskom 
klube spisovateľov prvé stret-
nutie Žilinčanov žijúcich  
v Bratislave. Zúčastnili sa ho 
o. i. spisovateľ Milan Ferko, 
publicista Ernest Weidler, 
maliar Zdeno Horecký, 
historik Richard Marsina, 
poslanec Anton Hrnko. 

9. 12. na Radnici mesta Žili-
na bola odhalená pamätná 
doska pripomínajúca listinu 
Privilegium pro Slavis. Tabu-
ľu odhalil primátor Ján Slota, 
prítomným sa prihovoril 
predseda Zboru Žilincov Er-
nest Žabkay. 

1998
18. a 19. 12. v zmysle zákona 
Slovenskej národnej rady  
č. 346/1990 Zb. a v zmysle 
ďalších zákonov sa konali  
v celej Slovenskej republike 
voľby do orgánov samosprávy 
obcí (komunálne voľby).  
V Žiline bolo do zoznamov 
voličov zapísaných 65 346 
oprávnených voličov, ktorí 
volili v 82 volebných okrs- 
koch. Volieb primátora mesta 
sa zúčastnilo 29 509 voličov, 
čo je 45,15 % oprávnených 
voličov. Primátorom bol 
tretíkrát zvolený Ján Slota (17 
705 hlasov), Dušan Maňák 
získal 9 684, Ľudovít Laco  
1 741 a Marián Taška 303 hla-
sov.
   
2003
1. 12. v priestoroch radnice 
bolo odovzdávanie Ceny 
primátora krajského sídla Ži-
linského kraja za literatúru. 
Hlavnú cenu Jána Frátrika 
získal za celoživotné dielo Ján 
Lenčo. V kategórii diel o Ži-
linskom kraji zvíťazil šéf- 
redaktor Knižného centra 
Bohuslav Kortman za diela 
Žilina a okolie a Žilinská 
právna kniha a ďalšie.

6. a 7. 12. bol v Športovej hale 
na Bôriku halový turnaj prvo-
ligových futbalových 
družstiev. Zúčastnilo sa ho 
všetkých 10 družstiev. Vo 
finále porazili hráči MŠK Žili-
na Duklu Banská Bystrica  
v pomere 1:0 gólom Martina 
Fabuša.

2008
8. 12. sa konalo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva  
v Žiline. Poslanci o. i. schválili 
udelenie Čestného občianstva 
mesta Žilina fotografke Mag-
daléne Rozsivalovej, rod. Ro-

binsonovej „in memoriam“, 
speváčke Hane Hegerovej  
a spisovateľovi Ľubomírovi 
Feldekovi. Uznanie za zásluhy 
o rozvoj a reprezentáciu me-
sta Žilina bolo udelené vedú-
cej nadácie Krajina harmónie 
PhDr. Soni Holúbkovej, akad. 
maliarovi Róbertovi Brunovi, 
akademickému maliarovi  
Pavlovi Chomovi, Ing. arch. 
Antonínovi Stuchlovi. Taktiež 
lekárovi MUDr. Vojtechovi 
Spanyolovi a hercovi Antono-
vi Šulíkovi, st., obom „in me-
moriam“.

2013
6. 12. s vianočným časom 
prišli do Žiliny tradičné Via-
nočné trhy. Pre stánky s ob-
čerstvením bolo vyhlásené 
verejné obstarávanie, ktoré 
bolo realizované formou elek-
tronickej aukcie. Celková 
suma za 7 predajných miest 
na Mariánskom námestí bola 
48 508 eur, víťaz aukcie po-
núkol 7 200 eur. Celková 
suma za 4 predajné miesta na 
Námestí Andreja Hlinku bola 
20 508 eur, víťaz aukcie po-
núkol 5 500 eur.  Klzisko na 
Mariánskom námestí sa stalo 
hitom tohtoročných tradič- 
ných Vianočných trhov v Žili-
ne.

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta

Chcem sa poďakovať p. primátorovi  Ing. Igorovi Chomovi a poslancom Mestského zastupi-
teľstva v Žiline, ako aj sociálnemu oddeleniu mesta za zriadenie a sprevádzkovanie denné-
ho stacionára  na Ul. J. Borodáča 1 v  Žiline, ako aj za zriadenie  prepravnej služby – sociál-
neho taxíka s plošinou pre vozičkárov a ŤZP občanov mesta. Tieto služby veľmi pomohli 
môjmu dnes už nebohému manželovi Rudolfovi Turanovi, Fatranská 6, ktoré sme bezmála 
1 rok využívali a ktoré nám veľmi pomohli udržať sa manželovi napriek ťažkému zdravotné-
mu stavu  na nohách prakticky až do konca jeho života. Chcem sa zvlášť poďakovať pracov-
níčkam denného stacionára za ľudský a profesionálny prístup, lebo najmä ich pričinením 
manžel napredoval nielen po stránke pohybovej, psychickej, jemnej motoriky, ale po stránke 
sociálnej a spoločenskej. Veľká vďaka p. Silvinkr a p. A. Štafenovej. Poďakovanie patrí aj 
pracovníkom prepravnej služby za  pochopenie pri objednávkach prepravy manžela, ako aj 
vodičom vozidla. Poďakovať sa chcem aj vedúcej vývarovne, lebo kvalitný obed pomáha 
tiež ku kvalite života najmä zdravotne postihnutých.

A. Turjanová  

Poďakovanie


