
Vzhľadom na to, že kapacita zariadení Detských jas-
lí, Puškinova 14 a Veľká okružná 82, ktorých zria-
ďovateľom je mesto Žilina, nie je naplnená, môžu 
rodičia, resp. zákonní zástupcovia s trvalým poby-
tom na území mesta Žilina alebo s trvalým pobytom 
mimo mesta Žilina písomne požiadať odbor sociálny  
a bytový Mestského úradu v Žiline o pri-
jatie dieťaťa do detských jaslí. Žiadosť  
o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu záujemco-
via vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu 
v Žiline. 

Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina 
www.zilina.sk / občan / klientske centrum / žiados-
ti, tlačivá / odbor sociálny a bytový. 

Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru sociálneho a bytového na tel.  
č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503 (Klientske centrum). Do detských jaslí môže byť 
prijaté dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. 

 

RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA  ŽILINA 

ROČNÍK II OKTÓBER  2016
ZADARMO DO KAŽDEJ SCHRÁNKY 
www.zilina.sk       Facebook: Žilina – Mesto s tvárou

ISSN 1339-8830
EV 5119/15

SPRAVODAJSTVO

RÔZNE 

ČÍSLO 20

INFORMUJEME

Rosenfeldov palác 
otvorený pre verejnosť    
                                            str. č. 2 

Európsky týždeň mobility 2016 
v Žiline                                 str. č. 7

Výbory v mestských častiach 
informujú                         str. č. 4

Žilinské kultúrne leto z roka 
na rok naberá na popularite
                                            str. č. 2

Vyučujeme už to, o čom 
mnohé školy len snívajú             
                                            str. č. 6

ZAUJALO NÁS  

Radnica mesta Žilina opäť 
ožije umením                   str. č. 5

POZÝVAME

Pripomenuli sme si Deň obetí  
holokaustu a rasového násilia
                                            str. č. 3 
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Voľné miesta v detských jasliach
Mesto Žilina má v súčasnosti v správe 151 detských ihrísk, 51 športových ihrísk na lopto- 
vé hry a 3 workoutové ihriská, ktoré slúžia deťom a mládeži na trávenie ich voľného času.  

Na území mesta Žilina je k dispozícii niekoľko desiatok detských ihrísk, pričom väč-
šiu časť tvoria pôvodné detské ihriská. Časť z nich prešla rekonštrukciou ešte  
v minulom roku, pri ktorej došlo k úplnej výmene prvkov, výmene sedákov a retiazok hoj-
dačiek, výrobe obrúb detských pieskovísk a  pod. V tomto roku sa podarilo revitalizovať 
detské ihriská na sídlisku Hliny (Lichardova, Jarná, Severná), sídlisku Vlčince (Karola 
Kmeťku, Zvolenská, Trnavská, B. S. Timravy), na Predmestskej ulici či v mestských 
častiach Závodie a Rosinky.

Z 51 športových ihrísk sa na 6 ihriskách opravil asfaltový kryt. Mládež má okrem toho 
k dispozícii 3 workoutové ihriská v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku, na sídlisku Hájik  
a v mestskej časti Bytčica.

V záujme mesta je prioritne opravovať a budovať nové ihriská na miestach, odkiaľ 
prichádza najviac podnetov a kde je to aj reálne možné. Tento rok budú opäť vybudova-
né nové ihriská, a to na sídlisku Solinky, Hliny V, Hliny VII a v mestskej časti Zástranie. 

Žilina spravuje vyše 150 detských ihrísk

Bezplatná MHD 
už aj pre sprievod detí
Prax ukázala, že rodičia alebo sprevádza-
júce osoby dieťaťa využívajú aj iné formy 
prepravy dieťaťa ako kočík. Týmto vy-
chádzame v ústrety aj ostatným. Bezplat-
né cestovanie budú môcť využívať osoby, 
ktoré sprevádzajú dieťa až do ukončenia 
troch rokov veku dieťaťa bez ohľadu na 
to, akou formou je dieťa prepravované. Či 
už na rukách, v šatkách, nosičoch a iných. 
Toto pravidlo sa bude vzťahovať len na 
jednu osobu sprevádzajúcu dieťa. Oso-
ba sprevádzajúca dieťa bude mať nárok 
na bezplatné cestovanie len v prípade, 
že preukáže vek dieťaťa čipovou kar-
tou dopravcu vystavenou na dieťa ale-
bo cestovným pasom, prípadne iným 
platným dokladom dieťaťa (napr. kar-
tou poistenca).

Celý článok na strane č. 2.

Mesto neustále rozširuje možnosti 
pre žilinské deti

Nové ihrisko pri základnej škole v Závodí 

Staň sa Žilinčanom a získaj benefity
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 Žiliny s.r.o.

ŠPORT   

Politikárčenie alebo 
konštruktívna spolupráca?
                                             str. č. 8

Žilinské Babenky pozývajú svojich rovesníkov seniorov, priateľov, ale aj babičky a ded-
kov so svojimi vnúčikmi a všetkých, ktorým nie je ľahostajná staroba, na svoju výročnú 
Akadémiu, ktorá sa uskutoční v pondelok 17. októbra 2016 o 14.00 hod. v Bábkovom 
divadle v Žiline. Podujatie, ktorým Žilinské Babenky poukazujú na to, že každý vek má 
svoje čaro, sa koná pod názvom „Nie sme žiadne Bé-čka“.

Žilinské Babenky pozývajú na výročnú Akadémiu

Detské jasle Veľká okružná 

Detské jasle Puškinova
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Záverečná – vystúpenie kapely Helenine oči

Mesto Žilina si pre Žilinčanov a návštevníkov nášho mesta tak ako 
každý rok pripravilo bohatý program na Žilinské kultúrne leto 2016. 
Oproti minulému roku bolo pripravených viac podujatí s početnej-
ším žánrovým rozdielom. 

Žilinské kultúrne leto z roka na rok 
naberá na popularite

V programe Žilin-
ského kultúrneho 
leta tentoraz pri-

budli tematické koncerty 
na Mariánskom námestí, 
ktorých témou bol swing, 
brazílska salsa či slovenské 
tango.  Úvod odštartova-
li Staromestské slávnosti, 
ktoré sú akýmsi „predsko-
kanom“ celého kultúrne-
ho leta. Hudobné stredy  
v altánku v Sade SNP boli 
zamerané na dychovú hud-
bu. Počas leta prebiehali 
letné kiná, v spolupráci  
s Telkou v meste na Námes-
tí Andreja Hlinku, so Stani-
cou Žilina-Záriečie a  tak-
tiež Bažant kinematograf 
na Mariánskom námestí.

Kultúrne podujatia boli za-
merané aj na históriu a tra-
dície. Stredoveký deň patrí 
medzi najnavštevovanejšie 
akcie kultúrneho leta a jeho 
tohtoročnou témou bola 
bitka pri Moháči, ktorá sa 
odohrala v roku 1526. Her-
ci si aj tento rok pripravili 
program, aby priblížili ná-
vštevníkom obraz a krutosť 
tej doby. Päťdňové Tvorivé 
remeselné dielne boli zame-
rané na zručnosť a šikovnosť 
rúk, samotní návštevníci 
si mohli vyskúšať výrobu 
mincí, tvarovanie z hliny  
a iné remeslá.

Okrem kultúrnych a hu-
dobných predstavení sa 
nám predviedli najsilnejší 
muži Európy. Už po sied-
mykrát sa konal Európsky 
pohár silných mužov, ktorý 
organizovalo mesto Žilina 
v spolupráci so Slovenskou 

asociáciou silných mužov. 
Zučastnili sa siláci zo Slo-
venska, Českej republiky, 
Poľska, Ukrajiny, Bielorus-
ka, Srbska, Ruska, Mace-
dónska a Bulharska.

Partnerské mestá Žiliny sa 
predstavili na Dni európ- 
skej kultúry. Okrem kultúr-
neho predstavenia kapiel 

z partnerských miest bolo 
pripravené pre návštev-
níkov malé občerstvenie  
v podobe národných jedál  
z daných krajín. Koniec leta 
zas priniesol do nášho mes-
ta Záverečnú, na ktorej sa 
mladí Žilinčania rozlúčili  
s letom.

Posledné podujatie kul-
túrneho leta sa uskutoční 
7. októbra a tradične ním 
bude Primátorský deň. Po-
čas dňa bude sprístupnená 
Radnica mesta Žilina, Buria- 
nova veža či kancelária pri-
mátora na Mestskom úrade 
v Žiline. Pre žiakov základ-
ných škôl budú v Sade SNP 
pripravené bežecké preteky 
o pohár primátora mesta. 
Pestrý kultúrny program, 
na ktorom sa predstaví 
množstvo kapiel, zažijete 
popoludní na Mariánskom 
námestí. Na celý program 
je vstup voľný!

Žilinské kultúrne leto 2016 
predstavilo počas leta mno-
ho podujatí, ktoré boli or-
ganizované mestom alebo  
v spolupráci s inými orga-
nizáciami. Veľa Žilinčanov 
a návštevníkov mohlo takto 
príjemne stráviť svoj voľný 
čas. Aj touto cestou chceme 
poďakovať všetkým, čo sa 
zapojili a podieľali na tvorbe 
programu, a takisto samot-
ným návševníkom, ktorí si 
našli čas a zavítali do nášho 
mesta.

REDAKCIA 

Na základe podnetov 
od rodičov, ktorí sa 
obrátili na primá-
tora Igora Chomu, 
predložilo mesto 
na septembrové 
rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva 
návrh, aby osoba v 
sprievode dieťaťa do 
troch rokov využívala 
služby MHD bezplat-
ne. Doteraz pritom 
Žilina ako jediné 
mesto na Slovensku 
umožňovalo cesto-
vať zadarmo sprie-
vodu s kočíkom. 
Od 1. októbra 2016 
môžu tak napríklad 
mamičky s deťmi do 
troch rokov cesto-
vať úplne bezplatne, 
a to bez ohľadu na 
to, či majú dieťa  
v kočíku alebo inom 
nosiči.

Na rokovaní zastu-
piteľstva primátor 
navrhol zaviesť bez-

platné cestovanie pre oso-
by, ktoré sprevádzajú dieťa 
do ukončenia veku 3 rokov.  
V súčasnosti platí, že deti 
až do 6 rokov sa v mestskej 
doprave prepravujú bezplat-
ne. Taktiež platí, že osoby 
sprevádzajúce dieťa v kočíku 
majú nárok na bezplatné ces-
tovanie. 

„Návrh, aby sprievod detí do 
troch rokov cestoval zadar-
mo, vyplýva z dnešnej doby, 
kedy matky a otcovia deti len 
nekočíkujú, ale aj nosia v no-
sičoch či šatkách. Týmto kro-
kom chceme vyjsť rodičom  
v ústrety a chceme, aby sa 

Žilina stala lukratívnym 
mestom pre mladé rodiny,“ 
povedal primátor Igor Cho-
ma. 

Prax ukázala, že rodičia alebo 
sprevádzajúce osoby dieťaťa 
využívajú aj iné formy pre-
pravy dieťaťa ako kočík. Po 
novom bezplatné cestovanie 
budú môcť využívať osoby, 
ktoré sprevádzajú dieťa až 
do ukončenia 3 rokov veku 
dieťaťa bez ohľadu na to, 
akou formou je dieťa pre-
pravované. Či už na rukách,  
v šatkách, nosičoch a iných. 

Toto pravidlo sa bude vzťa-
hovať len na jednu osobu 
sprevádzajúcu dieťa. Osoba 
sprevádzajúca dieťa bude mať 
nárok na bezplatné cesto-
vanie len v prípade, že spre-
vádzajúca osoba preukáže 
vek dieťaťa čipovou kartou 
dopravcu vystavenou na dieťa 
alebo cestovným pasom, 
prípadne iným platným do-
kladom dieťaťa (napr. kartou 
poistenca).

Tarify o sprevádzaní dieťaťa  
v kočíku ostávajú v platnosti.

REDAKCIA

Bezplatná MHD už aj 
pre sprievod detí

Veronika Moravčíková s dcérkou 

Bude to už dva roky, čo za-
stávam funkciu zástupcu 
primátora mesta Žilina. 
Mojou prioritou je predo-
všetkým usilovať sa o to, 
aby občania, ktorí navštívia 
budovu mestského úradu, 
boli maximálne spokoj-
ní so všetkými službami, 
ktoré sú im k dispozícii. 
Niekoľkokrát som si osobne 
vyskúšal prácu, ktorú zastá-
vajú samotní zamestnanci  
v Klientskom centre Mest-
ského úradu v Žiline. Na 
vlastnej koži som sa presved-
čil, že táto práca je skutočne 
náročná a zodpovedná. Sna-
žím sa preto osobne zájsť 
medzi ľudí, počúvať ich pro-
blémy a v čo najväčšej miere 
im v rámci mojich možností 
pomáhať.  Mládež a šport 
sú oblasti, ktoré sú mi veľmi 
blízke. Preto sa snažím nájsť 
čo najviac prostriedkov, ako 
týmto oblastiam v našom 
meste pomôcť. Už niekoľko 
rokov pôsobím vo vedení ži-
linského hokeja, kde sa sna-
žíme nachádzať nové mož-
nosti, a to predovšetkým na 
podporu mladých talentov. 
V rámci Žiliny máme mo-
mentálne tri krasokorču- 
liarske kluby, ktoré využívajú 
priestory zimného štadióna. 
Mojou víziou do budúcna je 
zjednotiť tieto tri kluby pod 
jeden spoločný názov – Ži-
linský krasoklub. V našom 
meste máme vskutku mno-
ho mladých talentovaných 
športovcov z rôznych oblastí,  
a preto sa vedenie mesta 
snaží nájsť spôsob, ako im 
finančne pomôcť a pod-
porovať ich.  Ako poslanec 
mestského zastupiteľstva za 
volebný obvod č. 6, kde patrí 
Bytčica, Trnové, Rosinky a 
Mojšova Lúčka, sa stretávam 
na pravidelných stretnutiach 
s občanmi a s ich rôznymi 
podnetmi a problémami, 
ktoré ich trápia. Snažím sa 
ich promptne riešiť, preto 
často navštevujem konkrét-
ne miesta, aby som mohol 
zaujať v danej veci stano-
visko. V rámci jednotlivých 
mestských častí organizujem 
rôzne podujatia, ako naprí-
klad Bytčický juniáles, MDD  
a mnoho ďalších akcií, kde 
sa ľudia stretávajú, komuni-
kujú a v priateľskej atmosfé-
re dokážu vyriešiť veľa me- 
dziľudských problémov.  

Moje dvere sú občanom vždy 
otvorené. Vypočujem si ich 
názory a  starosti, som vždy 
priamy a snažím sa hľadať to 
správne riešenie. Mojím mo-
ttom je: „Vždy sa usilujem 
hľadať cestu, ako sa to dá  
a nie, ako sa to nedá.“   

Rosenfeldov palác 
otvorený pre verejnosť
Zrekonštruovaný ži-
linský skvost Rosen-
feldov palác otvára 
svoje brány širokej 
verejnosti. 

Prehliadky Rosenfeldov- 
ho paláca budú trvať 
približne 60 minút, ma-

ximálny počet návštevníkov 
je 25 osôb. Na prehliadku je 
možné sa prihlásiť prostred-
níctvom e-mailu na: info@
tikzilina.eu alebo na telefón-
nom čísle +421 (0)907 845 
567. 

Verejnosť si palác môže prísť 
pozrieť každý pracovný deň, 
od pondelka do piatka, a to  
v časoch:
• od 9.30 do 10.30 hod.
• od 15.30 do 16.30 hod. 
• od 16.30 do 17.30 hod.

Mesto Žilina je vlastníkom 
kultúrnej pamiatky Rosen-
feldov palác, významného 
skvostu secesnej architektú-
ry, ktorý bol ešte donedáv-
na  nevyužívaný a takmer  
v havarijnom stave. Mestu  

v súčasnosti chýbajú ade-
kvátne priestory pre rôzne 
expozície, kultúrno-osvetovú 
činnosť a oficiálne podujatia. 
Charakter, veľkosť, význam  
i poloha pamiatky v centre 
mesta ju predurčujú na bo-
haté spoločenské, informač-
né a reprezentačné účely.  
V budúcnosti má palác po-
tenciál i na zriadenie mest-
ského múzea.

Zámerom mesta Žilina bolo 
zachrániť a komplexne re-
vitalizovať celú kultúrnu  
pamiatku, prezentovať jej his-
torickú hodnotu a sprístupniť 
ju verejnosti ako reprezenta-
tívne, multifunkčné, kultúrne  
a spoločenské centrum, ktoré 
bude slúžiť na umelecké a re-
meselné expozície, hudobné 
produkcie, koncerty, osveto-
vú činnosť aj ako informač-
né centrum. Výstavné siene 
budú slúžiť aj na  prijatia ofi-
ciálnych návštev, umelcov, ro-
dákov, oceňovaných občanov 
či literárne večery.

REDAKCIA 

Staromestské slávnosti – vystúpenie kapely Horkýže slíže

Stredoveký deň – 3T improvizácia z minulosti

Bubble day na Mariánskom námestí



Všetky cintoríny, 
ktoré sa nachádza-
jú na území mesta 
Žilina, sa pripravujú 
na blížiacu sa Pa-
miatku zosnulých. 
Cintoríny budú pre 
návštevníkov ot-
vorené nonstop a 
občania si tak budú 
môcť dôstojne uctiť 
pamiatku svojich 
blízkych kyticou či 
zapálením sviečky. 

Prevádzkovateľ cintorí-
nov zabezpečí počas 
týchto sviatkov non-

stop dispečing na telefón-
nych číslach: 0905 509 090, 
0905 787 342 a 0905 774 
620. Od začiatku októbra za-
bezpečí mestská spoločnosť 
ŽILBYT, s.r.o. vo svojej réžii 
aj kosenie priestorov jednot-
livých pohrebísk. Na Novom 
cintoríne a na cintorínoch  
v mestských častiach Mojšo-
va Lúčka, Zástranie, Strážov, 
Vranie a Žilinská Lehota, kde 
sa dováža voda cisternami, sa 
zabezpečí dovoz vody napl- 
nením nádrží ako po minulé 
roky.

V rámci bezpečnosti bude 
nápomocná aj Mestská polí-
cia Žilina, ktorá bude vo zvý-
šenej miere vykonávať hliad-
kovú činnosť na cintorínoch, 
priľahlých parkoviskách  
a dohliadať na verejný pori-
adok. Mestská polícia Ži-
lina bude v zmysle zákona  
o cestnej premávke dohlia-
dať na parkovisku na Piet-
nej ulici pred Novým cin-
torínom a na Ulici Martina 
Rázusa pred Starým cintorí-
nom na rešpektovanie pravi-
diel cestnej premávky, resp. 
dodržiavanie dopravného 
značenia (aj prenosného 
zvislého dopravného znače-
nia). Mestská polícia záro-
veň žiada všetkých vodičov 
o rešpektovanie dopravných 
značení v blízkosti pietnych 
miest a pokynov hliadok 
Mestskej polície Žilina. 

Počas leta správca cintorí-
nov spoločnosť ŽILBYT, 
s.r.o., vykonala viacero opráv  
a úprav cintorínov.  
V mestskej časti Brodno 
bol kompletne vymaľova-
ný a vyčistený dom smút-
ku, natretá brána a v ce-
lom areáli boli orezané  
a upravené dreviny a kríky.  
V Bytčici boli taktiež uprave-
né oba cintoríny. Na katolíc-
kom cintoríne bol vymaľo-
vaný dom smútku, prebehlo 
tu aj čistenie rín, oplotenie 
bolo natreté ochranným ná-
terom a rovnako aj tu došlo 
k úprave stromov  a kríkov. 
Na evanjelickom cintorí-
ne bolo oplotenie ošetre-
né ochranným náterom  
a orezané dreviny a kríky 
v celom areáli. Na Novom 
cintoríne boli vyčistené 
schody, chodníky, odvod-
ňovacie kanály. V celom 
areáli bolo vyhrabané ihličie  
a popadané konáre, orezané  
a upravené kríky a dreviny.  
Na Starom cintoríne boli 
podľa potreby orezané stro-
my a kríky.  V Považskom 
Chlmci bola zlikvidovaná 
drevná hmota po výreze 
SSE, v Bánovej boli orezané 
dreviny, vo Vraní boli od-
stránené náletové dreviny. 
V mestskej časti Závodie 
boli vymenené vodovodné 
ventily, v Zástraní uprave-
né okolie domu smútku, v 
Trnovom bola zlikvidovaná 
čierna skládka na cintoríne. 

Spoločnosť pravidelne 
a podľa harmonogramu 
zabezpečí vývoz veľko-
kapacitných kontajnerov 
dodávku vody a počas vege-
tačného obdobia kosenie na 
pohrebiskách. Do  polovice  
októbra 2016 chce zabez-
pečiť na všetky cintoríny 
informačné tabule, ktoré 
budú obsahovať príslušné 
všeobecne záväzné nariade-
nie, oznamy pre nájomcov 
hrobových miest, ako aj 
zoznamy s nevysporiadaný-
mi hrobovými miestami.

Dopravný podnik mes-
ta Žiliny s.r.o. upozorňu-
je cestujúcich, že v dňoch  
28. a 31. októbra budú škol-
ské prázdniny a na prísluš-
ných linkách bude v týchto 
dňoch platiť prázdninový 
režim. Zároveň oznamuje-
me všetkým cestujúcim, že 
počas Pamiatky zosnulých 
budú premávať mimo- 
riadne spoje z centra mes-
ta na Starý a Nový cintorín  
a späť. Spoje budú premávať 
1. 11. zo Železničnej stanice 
po trase linky č. 31 v hodi-
nových intervaloch. 

Odchody spojov

Železničná stanica – smer 
Pietna o 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
a o 16.00 hod.
Pietna, krematórium – 
smer Železničná stanica o 
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30 a o 16.30 
hod.

Okrem týchto spojov bude 
zabezpečená aj bežná pre-
vádzka linky č. 31.

Upozornenie pre nájomcov 
hrobových miest

Mesto Žilina upozorňuje, že 
v zmysle zákona č. 131/2010 
Z. z. o pohrebníctve prá-
vo užívať hrobové miesto 
vzniká uzavretím nájomnej 
zmluvy. Je potrebné, aby 
si nájomcovia hrobových 
miest overili v mestskej 
spoločnosti ŽILBYT, s.r.o, 
či majú uzavretú nájomnú 
zmluvu na hrobové miesto. 
Nájomca je povinný po-
čas trvania nájmu písomne 
oznámiť prevádzkovateľovi 
pohrebiska všetky zmeny 
svojich údajov potrebných 
na vedenie evidencie hro-
bových miest (trvalé bydli-
sko, kontaktnú adresu, kon-
takty telefonické, e-mailové  
a pod.). 

REDAKCIA 
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V septembri si  
pietnou spomienkou 
verejnosť uctila 
obete holokaus-
tu pri pamätníku 
„Cesta bez návratu“ 
na Závodskej ceste 
v Žiline. Pamätník 
sa nachádza na 
mieste, kde bol od 
marca do októ- 
bra 1942 zriadený 
zberný tábor pre de-
portáciu židovských 
spoluobčanov z ce-
lého Slovenska do 
nemeckých nacis-
tických koncentrač-
ných táborov. 

Hostia nezabudli 
ani na život Arie-
ho Kleina, ktorý 

bol iniciátorom myšlienky 
vybudovania pamätníka 
„Cesta bez návratu“ a čest-
ným občanom mesta Ži-
lina. Spomienky na obete 
holokaustu sa zúčastnili 
zástupca primátora Anton 
Trnovec, poslanec Žilin-
ského samosprávneho kraja 
Ľubomír Sečkár a predse-
da Židovskej náboženskej 
obce v Žiline Pavel Frankl. 
„Je morálnou povinnos-
ťou nás všetkých zabrániť 
všetkému, čo by znevažo-
valo človeka, ľudskú rasu 
či slobodu náboženského 
vyznania v budúcnosti. 
Niečo podobné sa nesmie 

zopakovať voči žiadnemu 
národu. Dnes, žiaľ, sleduje-
me nástup extrémizmu vo 
viacerých štátoch Európ-
skej únie i na Slovensku. 
Aj voči týmto prejavom  
a znevažovaniu obetí holo-
kaustu či iných obetí násilia 
sa musíme ostro vyhraniť  
a tieto prejavy rezolútne 
odmietnuť. Treba sa poučiť  
z histórie, jej temné strán-
ky sa nesmú zopakovať,“ 
zdôraznil Anton Trnovec. 
Mládež sa po pietnom akte 
zúčastnila historického vý-
kladu udalostí na Židov-
skom cintoríne v Žiline  
a pozrela si aj stálu expozí-
ciu Múzea židovskej kultú-
ry na Dlabačovej ulici. 

Zberný tábor bol zriadený 
vo vojenských objektoch 
Štefánikových kasární – nie 
na mestskom pozemku – 

lebo s tým Mestská rada na 
čele s vtedajším starostom 
Vojtechom Tvrdým nesú- 
hlasila. Pamätník „Cesta 
bez návratu“ vybudovalo 
mesto Žilina v roku 2004 
na znak úcty obetiam tých-
to smutných udalostí.

REDAKCIA

Pripomenuli sme si Deň obetí  
holokaustu a rasového násilia

Po dovolenkovom ob-
dobí sme načerpali 
sily na ďalšie povin-
nosti a čaká nás ich 
veru dosť. Počas 
najbližších mesiacov 
je potrebné stihnúť 
všetko to, čo nám 
počasie dovolí, až 
kým k nám nezavíta 
zima. 

Mám tým na mysli 
najmä pokračova-
nie v investičných 

akciách, ako Park Ľudovíta 
Štúra na Bôriku, rekonštruk-
cia mestských chodníkov či 
osvetlenia. Okrem bežných 
vecí je v plnom prúde prí-
prava rozpočtu mesta na 
rok 2017, kde intenzívne 
mapujeme požiadavky od 
našich spoločností, ktorými 
sú DPMŽ s.r.o., Žilbyt, s.r.o.  
a samozrejme od samotných 
poslancov mestského zastu-

piteľstva. Mesiac september 
sa niesol v duchu Európskeho 
týždňa mobility, do ktorého 
sa každoročne naše mesto 
zapája. Okrem toho sme za-
čiatkom mesiaca slávnostne 
otvorili žilinský skvost – Ro-
senfeldov palác, ktorý za po-
sledné mesiace prešiel kom-
plexnou obnovou. Aj takýmto 
spôsobom zachováme palác  
v pôvodnom stave pre ďalšie 
generácie, ktorým bude slúžiť. 

V mesiaci október ukončíme 
Žilinské kultúrne leto 2016 
Primátorským dňom, ktorý 
7. októbra otvorí brány rad-
nice a mestského úradu širo-
kej verejnosti. Okrem toho 
je pre Žilinčanov pripravené 
pravidelné stretnutie občanov  
s vedením mesta, ktoré bude 
prebiehať 27. októbra o 17.00 
hod. na Mestskom úrade  
v Žiline. Aj takýmto spô-
sobom sa snažíme stretnúť  

s vami, našimi občanmi, aby 
sme vyriešili vaše požiadav-
ky a podnety a môžete tak 
osloviť priamo predstaviteľov 
mesta. 

Milí Žilinčania, mestský úrad 
je pripravený a v plnom nasa-
dení na nasledujúce mesiace. 
V prípade akýchkoľvek vašich 
podnetov neváhajte kontak-
tovať príslušný odbor.

Igor Liška
prednosta

Mestského úradu v Žiline

Nové športovisko pre deti a mládež 
v mestskej časti Závodie
Mesto buduje 
možnosti trávenia 
voľného času pre 
deti nielen v samot-
nom centre mesta 
a na sídliskách, ale 
i v jeho mestských 
častiach. Ihrisko 
pri základnej škole 
v Závodí bolo sláv-
nostne sprístupne-
né deťom a mládeži 
v pondelok 19. 
septembra za účas-
ti primátora Igora 
Chomu a vedenia 
školy.

Žilinské deti môžu od 
septembra v Závodí vy-
užívať športové ihrisko, 

detské ihrisko a posilňovanie  
v prírode – workout. Cieľom 
projektu revitalizácie bolo 
skvalitnenie podmienok 
tunajších žiakov, miestnych 
detí a mládeže na športové  
a telovýchovné aktivity. 

V rámci projektu sa vybu-
dovalo ihrisko s prírod-
nou a umelo zavlažovanou 
trávou, ktoré využíva daž-
ďovú vodu zo striech. Za-
čiatok realizácie projektu 
bol marec minulého roku, 
pričom financie vo výške  
36 800 eur boli pokryté 
z  tzv. Nórskych fondov  

v rámci projektu Využitie 
dažďovej vody na základnej 
škole v Závodí. 

Niekoľkomesačnou re-
konštrukciou prešlo aj 
detské ihrisko, na ktorom 
sa vybudovalo 8 prvkov.  
Financovanie vo výške  
26 000 eur bolo zabezpeče-
né z Rodičovského združe-
nia pri základnej škole a zo 
školy v rámci rozpočtu ško-
ly určeného zriaďovateľom 
(vlastné príjmy) a takisto  
z pohotovostného fondu 
poslancov Mestského zastu-
piteľstva v Žiline za volebný 
obvod Závodie.

Okrem toho sa pri základnej 
škole vybudovalo 5 prvkov 
workout posilňovania v prí-

rode, na ktoré boli použité fi-
nančné prostriedky vo výške 
6 900 eur z vlastných príjmov 
základnej školy a rozpočtu 
Rodičovského združenia pri 
základnej škole. 

„Kladieme dôraz na potreby 
našej mládeže, pretože prá-
ve ona je našou budúcnos-
ťou. Je preto našou snahou 
budovať a rozširovať mož-
nosti trávenia voľného času 
naších mladých a stavať 
miesta, kde sa môže stretá-
vať a voľne športovať. Aké 
ďalšie benefity prinesie toto 
ihrisko, ukáže čas. Ja však 
pevne verím, že len tie po-
zitívne,“ dodal primátor 
Igor Choma. 

REDAKCIA

Žilinské cintoríny sa pripravujú na 
Pamiatku zosnulých

Počas pietneho aktu sa prítomným prihovoril 
zástupca primátora Anton Trnovec.

Pamätník „Cesta bez 
návratu“ v Žiline

Slávnostné otvorenie ihriska pri základnej škole v Závodí
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Výbory v mestských častiach informujú 

My, poslanci vo vo-
lebnom obvode č. 8, 
pracujeme ako „sta-
rostovia“ bývalých 
obcí, treba však 
podotknúť, že bez 
starostovských prá-
vomocí. Každý deň 
riešime požiadavky 
občanov, či už na 
základe verejných 
stretnutí, telefoná-
tov alebo osobného 
stretnutia. Násled-
ne tieto požiadavky 
posúvame pracov-
níkom príslušných 
odborov mestského 
úradu. 

Problémov, ktoré trápia 
obyvateľov v našom ob-
vode, je veľa. Ide  najmä  
o nedostatočnú údržbu ze-
lene, parkovanie vozidiel na 
miestnych komunikáciách, 
údržbu miestnych cintorí-
nov, ich oplotení, náterov, 
požiadavky občanov na vy-
konanie redukčných rezov 
stromov na cintorínoch, 
ktoré by mali zabrániť poš- 
kodzovaniu pomníkov, 
neutešený stav miestnych 
komunikácií, nedorobená 
kanalizácia a verejný vodo-
vod v mestských častiach 
obvodu a mnoho ďalších.  
V niektorých mestských 
častiach sa vyskytujú pro-
blémy s rušením nočného 
kľudu, vandalizmom, voľ-
ným pohybom  psov, ktoré 
poslanci následne riešia  
v spolupráci s mestskou po-
líciou.

V priebehu júla boli zasia-
hnuté výdatnými dažďami 
najmä mestská časť Vranie 
a Považský Chlmec. Uka-
zuje sa, že bude potrebné 
vykonať ešte veľa opatrení, 
aby sa zabránilo podobným 
povodniam. Ako spoločná 
príčina sa ukazujú nedo-
statočné protipovodňové 
opatrenia najmä zo strany 
SVP, ale niekedy aj samot-
ní občania prispievajú svo-
jou nedisciplinovanosťou 
k takýmto javom. Treba 
podotknúť, že ani dodnes 
ešte neboli v plnej miere 
odstránené príčiny týchto 
povodní.

Poslanci v spolupráci so 
zástupcami mesta Žilina  
zrealizovali viacero požia-
daviek občanov.

V Budatíne a Zádubní sa 
dlhodobo volá po prija-
tí opatrení smerujúcich  
k zabezpečeniu dodržiava-
nia rýchlosti vodičov jaz- 
diacich v smere od Zástra-
nia do Budatína. Výsled-

kom rokovania zaintere-
sovaných strán je, že bude 
realizovaných viacero opa-
trení, ktoré prispejú k zvý-
šeniu bezpečnosti najmä 
chodcov. 

V Budatíne bola vyznačená 
križovatka pri pohostinstve 
U Gusta, žiaľ, s posunu-
tím autobusových zastávok 
sú obyvatelia nespokojní.  
V tejto mestskej časti po-
slankyňa zorganizovala 
brigádu, počas ktorej sa 
vyčistili priestory okolo 
pamätníkov a v detskom 
parku, vykonali sa náte-
ry zábradlí, čo prispelo  
k zvýšeniu estetiky otvo-
renia Budatínskeho hradu  
a rekonštruovanej kaplnky. 
V najbližších mesiacoch 
budeme realizovať pláno-
vanú oddychovú zónu na 
pilieri starého mosta a vy-
dláždenie chodníka na cin-
toríne.

Podarilo sa vyčleniť od 
mesta finančné prostried-
ky na vodovodnú prípojku 
a prístrešok na cintoríne  
v Zástraní. Pracujeme aj na 
revitalizácii detského parku 
pri Dome kultúry v tejto 
mestskej časti.

Pre občanov Brodna je 
dlhodobou prioritou pri-
pravovaná rekonštrukcia 
potoka Brodnianka. Na 
základe osobného zaanga-
žovania sa pána primátora 
v tejto veci došlo k posunu 
prípravy stavby, a to tak, že 
v súčasnosti sa pripravuje 
vydanie územného rozhod-
nutia. Je prísľub, že popri 
tejto stavbe by sa mal zrea- 
lizovať aj približne 200 –
metrový úsek kanalizácie  
v strede Brodna. V súčas-
nosti sa finišuje na dokon-
čovacích prácach na rekon-
štrukcii budovy šatní na 
futbalovom ihrisku v Brod-
ne, čím sa zlepšia podmien-
ky pre šport v tejto mestskej 
časti.

Čo sa týka Vrania, obča-
nia sú spokojní s činnosťou 
poslancov výboru a plne-
ním svojich požiadaviek. 
Už tento mesiac by mala 
pokračovať rekonštrukcia 
zosuvu svahov, pripravu-
je sa projekt prípojky vody 
na cintorín. Hlavnou po- 
žiadavkou je naďalej vybu-
dovanie novej lávky ponad 
Kysucu i napriek tomu, že 
jestvujúca je udržiavaná  
a stále prechodná.

Pokiaľ ide o Považský Chl-
mec, doasfaltováva sa ulica 
Gavlovičova, Pod Skalkou, 

vykonali sa opravy vpustov 
na ulici Nižedvorská a Hlav-
ná, udržiava sa ulica Bytčian- 
ska vďaka firme Eurovia, 
začalo sa s rekonštrukciou 
schodov na miestnom cin-
toríne a 26. 9. 2016 mestské 
zastupiteľstvo odsúhlasilo  
1. etapu výstavby kanalizá-
cie so začatím prác v roku 
2017.  

Dlho očakávaná stavba 
„Žilina-Zádubnie-zvýšenie 
tlakových pomerov a roz-
šírenie verejného vodovo-
du“ sa začína v súčasnosti 
realizovať v Zádubní. Na 
túto stavbu čakalo viacero 
občanov domácností, ktoré 
v posledných rokoch počas 
sucha mali problémy so zá-
sobovaním s pitnou vodou  
z jestvujúcich zdrojov.

Obyvateľov obvodu počas 
roka trápil aj zvýšený výskyt 
diviačej zveri, ktorá spôsobi-
la škody na ihriskách a iných 
častiach Brodna a Vrania.

Pracovníci VPP pracujú na 
udržiavaní čistoty a údržbe 
zelene v mestskej časti, na 
odstraňovaní čiernych sklá-
dok,  na údržbe futbalových 
ihrísk, starajú sa o čistotu  
v obci. Významnou mierou 
prispievajú aj k realizácii 
protipovodňových opatrení 
pri čistení korýt miestnych 
potokov a rigolov, za čo im 
patrí poďakovanie.

Počas leta sa konalo množ-
stvo kultúrno-spoločen-
ských podujatí, ktoré zastre-
šovali miestne organizácie 
JDS a iné záujmové organi-
zácie. Pri Pamätníku pad-
lých vojakov v Budatíne a vo 
Vraní sa konali pietne akty 
pri príležitosti výročia SNP.

DHZ Brodno koncom 
augusta oslávilo 95. výro-
čie  svojho založenia, DHZ 
Zástranie v prvej polovici 
septembra zasa oslávi svo-
ju  90-tku. Aj touto cestou 
ďakujeme dobrovoľným ha-
sičom za ich obetavú prácu  
a udržiavanie histórie dobro-
voľného hasičstva v mestskej 
časti. 

Na záver chceme opätovne 
tlmočiť poďakovanie obča-
nov vedeniu mesta Žilina, 
ako aj kolegom poslancom 
za pomoc pri presadzovaní 
požiadaviek občanov a pri ich 
schvaľovaní na zastupiteľstve.

Poslanci volebného 
obvodu č. 8

Ing. Ján Pažický, 
Mgr. Emília Talafová, 

Ján Púček

Volebný obvod č. 8 informuje 
Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno,
Zádubnie a Zástranie

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, by-
tové 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 10. 10. do 16. 10. 2016 – Brodno, Budatín, Zádubnie a Zástranie 

Brodno: Zaroháčovská ulica, Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie 
na iné stojisko, Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou), Brodňanská ulica (pri rodinnom 
dome „Drábik“) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko, Zábrežná ulica (pri po-
hostinstve u „Moravca“),  Zábrežná ulica (v strede ulice), Podskaličná ulica (pod cintorí-
nom) – neskôr presun Na Tobolky. Budatín: Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice), 
Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať, 
Radová ulica (začiatok ulice), križovatka Dolnej ulice a Závoz. Zádubnie: Záduban-
ská ulica (začiatok mestskej časti), Zádubanská ulica (pri Kultúrnom dome), Richtárska 
ulica (Náruč, dolný koniec ulice). Richtárska ulica (stred mestskej časti). Zástranie: 
Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu), Kostolná ulica (pri obchode „Mineza“), Na cho-
tári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti), Stará dedina – neskôr 
presun na Kultúrnu ulicu (Kultúrny dom), Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom 
družstve). 

Od 17. 10. do 23. 10. 2016 – Strážov, Žilinská Lehota, Vranie a Považský 
Chlmec 

Strážov: Priehradná ulica (konečná MHD), Dedinská ulica (koniec ulice), Ulica Štefana 
Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke), Rajčanska ulica (v strede). Žilinská Lehota: 
Kortinská ulica (pri Kultúrnom dome). Vranie: Labutia ulica (pri lávke), Stehličia ulica 
(pri bývalej MŠ), Vrania ulica (pri Kultúrnom dome), Drozdia ulica (prvá zastávka MHD). 
Považský Chlmec: Horská ulica (pri bývalom Kultúrnom dome), Na Hôrke – neskôr 
presun na Závozskú ulicu, Pri Kysuci, križovatka Fialkovej ulice a Medzierky, križovatka 
Bytčianskej ulice a Novej ulice. 

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

Harmonogram nájdete aj na www.zilina.sk  
v sekcii Spravodajstvo.

STRETNUTIE OBČANOV
S VEDENÍM MESTA ŽILINA

Pozývame Vás na 

27. októbra 2016 (štvrtok) o 17.00 hod.
Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline

 primátor mesta Žilina – Igor Choma

 prvý zástupca primátora – Patrik Groma

 druhý zástupca primátora – Anton Trnovec

 prednosta Mestského úradu v Žiline – Igor Liška spolu s vedúcimi odborov

 poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline

 náčelník Mestskej polície Žilina – Milan Šamaj

 riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny – Ján Barienčík

Vedeniu mesta záleží na názore občanov a usiluje sa o riešenie 
všetkých podnetov.
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Po letnej prestávke pokračujú na Radnici mesta Žilina výstavy rôznych žilin-
ských umelcov. V septembri bola otvorená v poradí už štvrtá výstava, a to výsta-
va fotografií Miroslava Pfliegla, ktorá je prístupná ešte do 7. októbra . Október  
a začiatok novembra budú patriť výstave ďalšieho úspešného žilinského rodá-
ka Stana Lajdu, po ňom svoju tvorbu predstaví Ľuboš Plešinger a v decembri 
vystaví na radnici svoje fotografie Vlado Bača. 

Príďte si vychutnať umeleckú jeseň na Radnicu mesta Žilina a pozrieť si tvorbu 
rôznych našich umelcov. Radnica bude pre vás otvorená v pracovné dni od 
8.00 do 14.00 hod. Srdečne vás pozývame! 

Radnica mesta Žilina opäť ožije umením 

Spomienková akadémia  
Pocta Jankovi Frátrikovi 

 Básnické zastavenia Jána Frátrika – Peter Mišák,  
        Spolok slovenských spisovateľov 
 

 Janko Frátrik  o údele katolíckeho básnika  - Ján Gallik, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

 Janko Frátrik – nedocenená osobnosť slovenskej literatúry –  
Jozef Brunclík, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

 

 Kdeže ťa nájsť, vzácne slovo básnika! - Peter Cabadaj,  
Matica slovenská 

 

 Sprievodné slovo - Ján Blahovec 
 
 Hudobné vstupy - Matej Nerád, Emília Kalická  

a hudobné zoskupenie CABO 
 

Vyhlásenie výsledkov 1. roč. súťaže Literárna cena Janka Frátrika 

 
 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ MESTOM ŽILINA 

11. október 2016, Radnica mesta Žilina, 16.00 h 
 

 OKTÓBER
 PROGRAM
  25. DIVADELNÁ SEZÓNA 2016/2017

 www.divadlozilina.eu 

ZĽAVY
Študenti do 26 a seniori od 60 rokov zľava, držitelia AZET karty zľava 20% 
/okrem premiér, predpremiér a hostí/, ZŤP zľava 50%. 
Pre organizované skupiny ponúkame špeciálne ceny. 

Študenti konzervatórií, VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, JAMU, DAMU a divadelnej 
vedy majú pri voľnej kapacite sály vstup na reprízy domácich inscenácií zdarma.

DIVADELNÁ KAVIAREŇ
PONDELOK – ŠTVRTOK 8:00 – 24:00
PIATOK 8:00 – 03:00
SOBOTA 16:00 – 03:00
NEDEĽA ZATVORENÉ

PREDAJ A REZERVÁCIE VSTUPENIEK 
PON  –  PIA 14:00  –  18:00 a hodinu pred predstavením
ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia
E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu 
TELEFÓN 041 381 0000
MOBIL 0915 791 824 / 0911 148 446 
ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu 

Kompletné informácie o všetkých inscenáciách Mestského divadla Žilina nájdete na www.divadlozilina.eu/repertoar 
ZOSTAVILA Dagmar Košťanová / FOTO B. Konečný, E. Kudláč, C. Bachratý, R. Tappert / DESIGN © Peter Dlhopolček, Profigrafik.sk / TLAČ AB TLAČ, s. r. o.

JÁN DOBRíK A IVANA KUBÁčKOVÁ V INSCENÁCII SEXUÁLNA PERVERZITA V CHICAGU

ILINSKÉ NOVINY

SOBOTA  1 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 130 MIN   SMRŤ OBCHODNÉHO ©
    TEXT LENKA GARAJOVÁ / RÉŽIA MICHAEL VYSKOčÁNI

UTOROK  4 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN JASNE, V POHODE      TEXT / RÉŽIA SILVIA VOLLMANNOVÁAH

STREDA  5 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 100 MIN / HOSŤ   AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI 
    TEXT KRISTOF MAGNUSSON / RÉŽIA MARTIN MŇAHONčÁK
    HOSŤUJE KUMŠT PRODUCTION BRATISLAVA

ŠTVRTOK  6 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ   SEPTEMBER 2015 
    TEXT KOLEKTíV / RÉŽIA LUKÁŠ BRUTOVSKÝ
    HOSŤUJE DIVADLO PETRA MANKOVECKÉHO

PIATOK  7 17:00 / DIVADELNÁ KAVIAREŇ / DISKUSIA PRIMÁTORSKÝ DEŇ 
    BOJ S VIZUÁLNYM SMOGOM

NEDEĽA  9 16:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT ROZSUTEC SPIEVA 
    FOLKLÓRNE VYSTÚPENIE SPOJENÉ S KRSTOM CD

UTOROK  11 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / HOSŤ 3T V DIVADLE 
   

ŠTVRTOK  13 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+   AMPUTOVANÉ DUŠE VEREJNÁ GENERÁLKA 
    TEXT PETER BALKO / RÉŽIA VOJTECH KOLEJÁK

PIATOK  14 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+   AMPUTOVANÉ DUŠE PREMIÉRA 
    TEXT PETER BALKO / RÉŽIA VOJTECH KOLEJÁK

SOBOTA  15  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 120 MIN HANA (HOMMAGE À HEGEROVÁ) 
    TEXT PETER PAVLAC / RÉŽIA ANTON ŠULíK

PONDELOK 17 18:30 / VEĽKÁ SÁLA / FESTIVAL SPOZNAJ SVOJ KRAJ   
    – OŽIVME FOLKLÓR  
    V ŽILINSKOM KRAJI 
    FOLKLÓRNY VEČER VENOVANÝ REGIÓNU ŽILINSKÉHO KRAJA

UTOROK  18  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KONFETY 
    TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠAH  

STREDA  19  10:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KONFETY 
    TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠAH  

ŠTVRTOK  20 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT POSLEDNÝ RECITÁL   
    MARTY KUBIŠOVEJ  
    V RÁMCI DNÍ NÁDEJE 2016

PIATOK  21 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / FESTIVAL BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ    
    DNI V ŽILINE   
    GOGO PENGUIN / BILL EVANS / AMC TRIO UNIT

SOBOTA  22 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / FESTIVAL BRATISLAVSKÉ JAZZOVÉ    
    DNI V ŽILINE  
    HARRY SOKAL / HEIRI KÄNZIG / MARTIN VALIHORA / PACORA TRIO / NIK WEST

STREDA  26 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+   AMPUTOVANÉ DUŠE 
    TEXT PETER BALKO / RÉŽIA VOJTECH KOLEJÁK

ŠTVRTOK  27 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 75 MIN  SEXUÁLNA PERVERZITA  
    V CHICAGU
    TEXT DAVID MAMET / RÉŽIA JÁN ŠTRBÁKAH 

PIATOK  28 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / TALKSHOW  VITAJTE DOMA  
    S EVOU PAVLíKOVOU  
    A MARTOU SLÁDEčKOVOU 
    TEXT MODERUJE SOŇA MŰLLEROVÁ / HUDOBNÝ HOSŤ KATARZIA 

    HOSŤUJEME 

UTOROK  25  18:00 / BÁNOVCE NAD BEBRAVOU KONFETY 
SOBOTA  29 19:00 / DIVADLO PÔTOŇ - BÁTOVCE ILÚZIE 

Miroslav Pfiegel so Stanom 
Lajdom na vernisáži  Výstava fotografií na radnici  

3.rocníkˇDEn
PRIMÁTORSKý

07.10. 2016

SPRIEVODNÉ PODUJATIE

ŽILINSKÝ KAPUSTNÝ DEŇ 
Mariánske námestie, od 11.00 hod.
Ochutnávku tradičných kapustných polievok 
a špecialít pripravuje pre Vás ŽIVENA

TLAČOVÁ 
KONFERENCIA

s primátorom mesta Žilina
Radnica 9.00 hod. 

PREHLIADKA 
ROSENFELDOVHO 
PALÁCA 

PREHLIADKA RADNICE
A MESTSKÉHO ÚRADU  
pre verejnosť a žiakov ZŠ
9.00, 10.30 a 13.00 hod.

RADA SENIOROV 
MESTA ŽILINA 
Radnica, 15.00 hod.
Zasadnutie rady 
za účasti primátora

PREHLIADKA 
BURIANOVEJ VEŽE 

VEREJNÁ DISKUSIA
Rosenfeldov palác 17.00 hod.
téma: MÁRNY BOJ S VIZUÁLNYM SMOGOM 

moderátor: Ján Ničík
hostia: Jozef Oswald, Lucia Streďanská,  Gabriela Marčanová,     
               zástupca Krajského pamiatkového úradu v Žiline

BEH PRE NAJMENŠÍCH

ŽILINSKÝ 
MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT 

KULTÚRNY 
PROGRAM
Mariánske námestie

13.00  Živienka
13.40  DFS Cipovička
14.25  Bútka
15.05  DFS Stavbárik
15.40  Tri doliny
16.30  Žilinský miešaný      
             zbor
17.50  Blue-time
19.10  AYA

Sad SNP, 10.00 hod.
  

Súťaž žiakov 1.-3. ročníkov 
základných škôl v behu 
na 300 metrov

o 9.30 a 15.30 hod.
Počet účastníkov jednej 
prehliadky je obmedzený na 25. 
Rezervácia je možná na adrese 
info@tikzilina.eu alebo 
na tel. čísle +421 907 845 567

o 10.00, 11.00, 14.00 a 15.00 hod.
Počet účastníkov jednej 
prehliadky je obmedzený 
na 25. Rezervácia je možná 
na adrese info@tikzilina.eu 
alebo 
na tel. čísle +421 907 845 567

Radnica, 14.00 hod.
Zasadnutie mládežníckeho 
parlamentu za účasti primátora
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Základná škola Karpat-
ská sa môže pochvá-
liť v skutku unikátnym 
dielom, ktoré vytvorili 
samotní žiaci v rámci 
špeciálneho worksho-
pu pod vedením pani 
učiteľky Majcherovej. 

ZŠ Karpatská  má kaž- 
doročne  preventívne 
dni zamerané na pro-
tidrogové aktivity a se- 
bapoznávanie mla-
dého človeka v ko-
ordinácii so školským psychológom. Z toho vychádzajú workshopy pre  
8. a 9. ročník, kde žiaci tvoria vlastnú sebareflexiu na svoj život.

Toto bolo zameraním aj jedného z workshopov pod vedením pani učiteľky Maj-
cherovej – tvorba grafitov na stenu zborovne. Žiaci diskutovali o histórii grafitov, 
pohľade naň ako na umenie či vandalizmus a sami si vyskúšali ich tvorbu. 

Po druhej fáze dotvorenia je stena doplňujúcim podkladom k inštalácii portré-
tov našich  a svetových spisovateľov, čo dotvára charakter chodby so školskou 
knižnicou a galériou.

Tak ako žiaci, aj spisovatelia zanechávajú odkaz svojho vnútorného „ja“ a svoj-
ho prežívania sveta...

Mgr. Eva Smolková
riaditeľka ZŠ Karpatská 

Grafitová stena na ZŠ Karpatská

Pilotný projekt vý-
učby programovania 
žiakov 9. ročníka 
na Základnej škole 
Karpatská odštar-
toval v septembri 
minulého roka. 
Prvá hodina v no-
vom školskom roku 
na tejto škole bola 
otvorená za prítom-
nosti zástupcu pri-
mátora mesta Žilina 
Patrika Gromu  
a zástupcov Ob- 
čianskeho združenia 
Harpúna.

Po úspešnom prvom 
roku výučby predmetu 
„Programovanie pre 

Android“ sa na Základnej 
škole Karpatská pokračuje aj 
tento rok. Okrem toho bola 
do projektu zapojená aj ďal-
šia zo žilinských základných 
škôl, a to základná škola  
v mestskej časti Závodie. 
Najväčšia základná škola  

v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Žilina, ZŠ Karpatská 
sa minulý rok zapojila do 
projektu, aby mohla svojim 
žiakom ponúknuť možnosť 
vzdelávania v modernej 
technológii. 

„Cieľom je žiakom ukázať, 
že štúdium techniky nemu-
sí byť až také „stereotypné“. 
Už druhý rok vyučujeme 
„Programovanie pre An-
droid“ na našich základných 
školách, čím poskytujeme 
pevné základy vzdelávania 
pre naše deti. Získané vedo-
mosti využijú na odborných 
štúdiách na stredných a vy-
sokých školách. Vďaka patrí 
ZŠ Karpatská a ZŠ Závodie 
za odvahu zaradiť tento 
predmet do vzdelávacieho 
programu a OZ Harpúna 
za pomoc pri jeho výučbe,“ 
povedal zástupca primátora 
Patrik Groma. 

REDAKCIA

Vyučujeme už to, o čom 
mnohé školy len snívajú

Súčasťou podujatia bola aj tradičná 
Žilinská plavecká štafeta

Počas podujatia boli bezplatné 
zdravotné vyšetrenia

Vedenie mesta Žilina 
sa rozhodlo vybu-
dovať fitpark pre 
seniorov v Dennom 
centre, Nám. J. Boro-
dača č. 1 na sídlis-
ku Vlčince. Týmto 
krokom chce mesto 
prispieť k možnosti 
aj takéhoto trávenia 
voľného času pre se-
niorov. Fitpark bude 
užitočný  k posilne-
niu ich organizmu 
a viac stráveného 
času na čerstvom 
vzduchu. 

V areáli denného cen- 
tra pribudne 10 kusov 
outdoorových strojov 

na precvičovanie všetkých 
častí tela. Použité stroje na 
cvičenie budú certifikované, 
preto by pri správnom po- 
užívaní nemalo dôjsť k úrazu. 
Fitpark by mal byť dokončený 
do konca októbra tohto roku.  
V meste Žilina sa nachádza-
jú štyri workoutové ihriská, 
konkrétne v Parku Ľudo-
víta Štúra na Bôriku, v kto-
rom momentálne prebie-
ha rekonštrukcia. Sídlisko 
Solinky má okrem work- 
outového ihriska aj stroje na 
cvičenie, ktoré sa nachádzajú 
vo vnútrobloku ulíc Jaseňová 
a Limbová. V tomto roku sa 
vybudovali ihriská na sídlis-
ku Hájik a v mestskej časti 
Bytčica. 

REDAKCIA 

Aj seniori 
budú mať svoj 
outdoorový 
fitpark

V noci 6. septembra 
2016 sa Petrovi Dol-
níkovi ako prvému 
Slovákovi podarilo 
preplávať 32 km ka-
nál medzi ostrovom 
Santa Catalina a Los 
Angeles a do cieľa 
doplával za 10 hodín 
a 6 minút. 

Počas preplavu ho spre-
vádzala loď s posád-
kou a dvoma pozoro-

vateľmi federácie Catalina  
Channel Swimming, ktorá 
preplav organizuje. Ich úlo-
hou bolo pozorovať, či sa 
pláva podľa pravidiel, to zna-
mená, že plavec môže mať 
iba plavky, plavecké okuliare  
a plávaciu čiapku a nikto sa 
ho nemôže dotknúť cez celý 
preplav. Spolu s kanálom 
La Manche (ktorý preplával  
v roku 2013) sa kanál Santa 
Catalina považuje za jeden 
zo siedmich najťažších pla-
veckých maratónov na svete 
a za americký ekvivalent ka-
nálu La Manche. Pomaličky 
ich chce plavec Peter Dolník 
pokoriť jeden za druhým.  

REDAKCIA

Prvý Slovák 
preplával kanál 
medzi ostrovom 
Santa Catalina 
a Los Angeles

V Žiline sa na Ná-
mestí Andreja Hlin-
ku konal v dňoch 
22. až 23. septemb-
ra 13. ročník Žilin-
ských dní zdravia. 
Súčasťou podujatia 
boli bezplatné zdra-
votné vyšetrenia, 
Primátorská kvap-
ka krvi, Plavecká 
štafeta a zaujímavý 
kultúrny program. 
Podujatie podporila 
Nadácia Kia Motors 
Slovakia.

Motto podujatia 
„zdravie, krása, 
vitalita“ sa sta-

lo symbolom Žilinských 
dní zdravia, na ktorých 
odborníci upozorňova-
li na civilizačné choroby  
a ponúkali zdravú alternatí-
vu života. Súčasťou poduja-
tia boli bezplatné zdravotné 
vyšetrenia, napr. meranie 
krvného tlaku, cholestero-
lu, očného tlaku, hladiny 
cukru v krvi a iné. 

Primátorská 
kvapka krvi

Počas dvoch dní sa kona-
la aj tradičná Primátorská 
kvapka krvi. Vzácnu a ne-
nahraditeľnú tekutinu da-
rovalo bezplatne na praco-
visku Národnej transfúznej 
stanice SR v Žiline 166 dob-
rovoľných darcov. Všetkým 
patrí úprimné a vrúcne 
ĎAKUJEME!

Žilinská plavecká 
štafeta

Súčasťou podujatia bola aj 
tradičná Žilinská plavecká 
štafeta, ktorej sa zúčastnilo 
1 124 plavcov. Je to druhá 

najvyššia účasť v histórii 
tohto športového poduja-
tia, pretože najviac zúčast-
nených bolo v roku 2012, 
a to 1 338 plavcov. V tom-
to roku preplávali doved-
na 1 562 kilometrov, čo je 
rekord v 8-ročnej histórii 
štafety. Najviac preplávala 
pani Mária Ondrušková – 
31 kilometrov. Najstaršou 
účastníčkou bola 79-ročná 
pani Jackuliaková, ktorá 
preplávala 400 metrov. Ak-
cie sa zúčastnili základné 
školy, stredné školy, športo-
vé kluby a verejnosť. Mesto 
Žilina sa zapojilo do Pla-

veckej štafety miest 2016, 
ktoré organizuje Asociácia 
športu pre všetkých SR. 
Výsledky, na ktorej priečke 
sme sa umiestnili, budeme 
vedieť v decembri.

Touto cestou sa chceme 
poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na 13. roční-
ku Žilinských dní zdravia. 
Prispeli tak ku kvalite sa-
motného podujatia, ktoré z 
roka na rok navštevuje viac 
a viac Žilinčanov, ale aj ná-
vštevníkov nášho mesta. 

REDAKCIA

Žilinské dni zdravia 
„zdravie, krása, vitalita“

Mesto Žilina chce touto cestou poďakovať Žilinskej 
teplárenskej, a.s. za lávku ponad potrubie na Rosin-
skej ulici, ktorú pre mesto vybudovala a uľahčila tak 
obyvateľom prechod. Nový prechod je vybudova-
ný bezbariérovo, aby mohol slúžiť hendikepovaným  
a matkám s kočíkmi.  

POĎAKOVANIE

Nové dopravné ihri-
sko vzniklo v areáli 
Materskej školy Ča-
jakova, na ktorom 
budú počas roka 
realizované edukač-
né aktivity pre deti. 
Deti sa naučia sa 
dodržiavať pravidlá 
cestnej premávky, 
vykonávať pohy-
bové spôsobilosti 
v jazde na bicykli, 
kolobežke a odrá-
žadle. 

Detské dopravné ihri-
sko budú navštevo-
vať a využívať aj deti 

z materských škôl zo sídli-
ska Hliny a centra mesta. 
Materská škola, Čajakova 4 
získala grant na vybudova-
nie dopravného ihriska od 
Nadácie Kia Motors Slova-
kia v grantovom programe 
„Región bezpečne 2016“. 
Program je zameraný na 

dopravnú výchovu, budo-
vanie dopravných ihrísk  
a rozvoj cyklotrás. Projekt 
bol financovaný Nadáciou 
Kia Motors Slovakia, zria-
ďovateľom mestom Žilina  
a združením rodičov pri 
materskej škole. 

Ihrisko otvoril zástupca 
primátora Patrik Groma, 
ktorý ocenil všetkých, ktorí 
sa podieľali na projekte 
vybudovania dopravného 
ihriska. „Vedenie mesta sa 
neustále snaží zveľaďovať 
svoj majetok a každá takáto 
aktivita je len prínosom pre 
naše deti. Chcem poďa-
kovať Nadácii Kia Motors 
Slovakia za spolufinancova-
nie projektu a veľké ďaku-
jem patrí aj pani riaditeľke 
Márii Mihálkovej za vypra-
covanie úspešného projek-
tu,“ povedal Patrik Groma. 

REDAKCIA 

Materská škola Čajakova 
má nové dopravné ihrisko
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Družstvo DHZ Byt-
čica – ženy vstúpilo 
do novej sezóny 
2016 ako účastník 
Severoslovenskej 
hasičskej ligy, kde 
ho čakala neľah-
ká výzva obhájiť 
prvé miesto z roku 
2015. V tomto roku 
sa stali celkovými 
víťazkami ligy  
a odniesli si tak- 
tiež pohár za naj- 
lepší čas sezóny 
s časom 17:166 s, 
najrýchlejší ľavý 
prúd ligy s časom 
16:828 s a najrých-
lejší pravý prúd ligy 
s časom 15:838 s.

Sezóna začala zaháje-
ním prvého kola 10. 
ročníka Severosloven-

skej hasičskej ligy, ktoré 
sa konalo na Hlinkovom 
námestí mesta Žilina. 
Liga obsahovala celkovo 
11 kôl, ktoré sa konali v 
Žiline, Rudinke, Rosine, 
Trnovom, Staškove, Brv-
ništi, Bytči, Jablonovom, 
Hrabovom, Predmieri  
a Hliníku nad Váhom, kde 
sa konalo finále. Na jedno- 
tlivých kolách sa podarilo 
ženám umiestniť 5x na pr-
vom mieste, 4x na druhom 

a 2x na treťom mieste. 
V 9. kole v Hrabovom 
dievčatá z Bytčice s vý-
sledným časom 16:326 s 
dosiahli rekord Severo-
slovenskej hasičskej ligy 
a tiež získali najrýchlejší 
prúd ligy s časom 15:816 
s v ženskej kategórii. Tie-
to rekordy však dokázali 
ešte prekonať vo finálovom 
kole v Hliníku nad Váhom 
s výsledným časom 16:010 
s a najrýchlejším prúdom 
15:147 s. 

Vo finále SSHL, ktoré sa ko-
nalo v Hliníku nad Váhom 
dňa 27. 8. 2016, DHZ Byt-
čica – ženy získali celkové 
prvenstvo a zároveň pohár 
za najrýchlejší útok sezóny 
2016 s časom 16:010 s. Záro-

veň získali ocenenia za naj-
rýchlejší ľavý prúd (15:147 s)  
a najrýchlejší pravý prúd 
(15:816 s) sezóny. 

Umiestnením na prvom 
mieste si kolektív DHZ Byt- 
čica – ženy zaistil postup na 
Slovenský super pohár, kto-
rý sa bude konať 8. 10. 2016  
v Poľnom Kesove.  

Okrem ligových súťaží  sa 
družstvo DHZ Bytčica 
zúčastnilo aj iných pohá-
rových súťaží a ligových 
kôl, ako napr. Slovensko-
-Moravskej hasičskej ligy, 
Turčianskej hasičskej ligy,  
a Nočnej hasičskej ligy, kde 
sa im tiež podarilo získať 
pohárové umiestnenia. Za 
spomenutie taktiež stojí, že 
dievčatá z Bytčice po pia-
tykrát obhájili prvé miesto 
na okresnej súťaži, ktorá sa 
konala v Kunerade a trikrát 
reprezentovali svoju obec  
v krajskom kole.    

Kolektív Bytčica – ženy ďa-
kuje za  technické zabez-
pečenie, pomoc a podporu 
počas celej sezóny svojej 
domácej DHZ Bytčica, ako 
aj kolektívu DHZ Trno-
vé, DHZ Rudinka a DHZ  
Mojšova Lúčka.

REDAKCIA 

DHZ Bytčica – ženy
Výsledky a úspechy za sezónu 2016

Počas leta pripravi-
lo mesto Žilina  
v spolupráci  
s trénermi a in-
štruktormi špor-
tovo-relaxačného 
areálu eXtreme 
park Žilina pri Vod-
nom diele Žilina  
pre matky s deťmi, 
seniorov a mládež 
letné športové  
aktivity. 

Obyvatelia mesta tak 
mohli využiť bez-
platný vstup na 

športové a rekreačné akti-
vity. Organizátori pre záu-
jemcov pripravili aktivity 
v troch skupinách. Každá 
skupina mala vybrané akti-
vity. Matky s deťmi mali na 
výber spoločné cvičenie, 
cvičenie detí s animátorom 
a cvičenie pre matky. Pre 
seniorov bola pripravená 
joga zameraná na zdravý 
chrbát. Mládež mala pri-

pravené ihriská na bed-
minton, plážový volejbal  
a futbal.

Žilinčania využívali akti-
vity pomerne často. Joga 
pre seniorov sa konala  
27-krát, aktivita mamičiek  
a detí bola celkovo 45-
krát a ihriská boli využité  
35 dní počas leta. Organi-
zátori napočítali vyše 980 
návštevníkov, pričom naj-
viac navštevovaná aktivita 
bola joga pre seniorov. 

„Žilinské kultúrne leto 2016 
prinieslo okrem hudobných 
a kultúrnych predstavení 
novú aktivitu, ktorá bola 
zameraná na šport a na po-
hybové aktivity. Žilinčania 
naozaj športujú a teší ma, 
že sa aktívne zapájali a ne-
nechali si ujsť aktivity, ktoré 
sme si pre nich spolu s eX-
treme parkom Žilina pri-
pravili,“ povedal primátor 
Igor Choma.

REDAKCIA

Leto prialo Žilinčanom na šport

Aj tento rok sa mes-
to Žilina zapojilo do 
celosvetovej kam-
pane na podporu 
udržateľnej mobility 
v mestách s ná-
zvom „Európsky týž-
deň mobility 2016“. 
Mesto v rámci 
uvedenej kampane 
organizovalo rôzne 
aktivity na podporu 
tejto nevyhnutnej  
a zmysluplnej  
myšlienky. 

Kampaň Európsky 
týždeň mobility sa 
konala v dňoch od 

16. do 22. septembra. Mes-
to Žilina však organizovalo 
aktivity aj v iné dni. Už 10. 
septembra 2016 sa v prie-
storoch areálu Dopravné-
ho podniku mesta Žiliny 
s.r.o. (ďalej len DPMŽ) ko-
nal Deň otvorených dverí 
DPMŽ, kde si návštevníci 
mohli prezrieť areál tro-
lejbusovej prepravy, opra-
vovňu trolejbusov, prejazd 
umyvárňou trolejbusov či 
vyskúšať simulátor prevrá-
tenia vozidla.

V stredu 21. septembra 
2016 sa v priestoroch cy-
kloopravovne RECYKEL 
(Stanica Žilina-Záriečie) 
konal workshop opravy  
a dizajnu bicyklov, kde sa 
návštevníci mohli inšpiro-
vať pri tvorbe dizajnu vlast-
ného bicykla. Taktiež si mo- 
hli bezplatne nechať opra-
viť svoj bicykel. 

Z pohľadu udržateľnej 
mestskej mobility bol mi-
moriadne dôležitý 22. sep-
tember, ktorý je Medziná-
rodným dňom bez áut. Vo 
štvrtok 22. septembra 2016 
si mesto pripravilo akcie, 
ktoré umocnili význam 
znižovania počtu moto-
rových vozidiel vylučujú-
cich emisie a eliminovanie 
ich dominancie v meste. 
Zároveň tu bol priestor 
na podporu alternatívnej 
dopravy, ako je verejná 

hromadná doprava, cyklis- 
tická a pešia doprava či 
elektromobilita. V tento 
deň DPMŽ prevádzkovalo 
mestskú hromadnú do-
pravu bezplatne pre všet-
kých cestujúcich bez vý-
nimky. Bola to príležitosť 
presadnúť z motorových 
vozidiel práve do doprav-
ných prostriedkov MHD  
a vyskúšať si túto formu 
prepravy, ktorá je ekolo-
gicky šetrná k mestskému 
prostrediu. 

Súčasťou tohtoročnej kam-
pane bola i uzávierka Ulice 
Vojtecha Spanyola v úseku 
od svetelnej križovatky na 
Veľkej okružnej ulici až po 
križovatku ulíc Jána Reka  
a Republiky. Tento úsek 
ulice bol vo štvrtok 22. 9. 
uzavretý v čase od 7.00 do 
17.00 hod. pre všetky mo-
torové vozidlá, s výnim-
kou rezidentov bývajúcich  
v pešej zóne a na Pivo-
varskej ulici, avšak vstup 
bol povolený len z Ulice 
republiky. Dôvodom uzá-
vierky ulice bolo zvýšenie 
povedomia občanov o tom, 
že mestská komunikácia 
neslúži len pre motorové 
vozidlá, ale je určená aj 
pre iných účastníkov cest-
nej premávky – cyklistov 
či chodcov. Táto ulica bola  
v tento deň vyhradená 
„nemotorovej“ verejnosti.  
V spolupráci s CVČ sa po-
čas uzávierky ulica preme-
nila na detské „zábavisko“, 
koncertné miesto či cykli-
stické parkovisko. 

Po skončení akcie na uza-
vretej ulici sa konala tra-
dičná Veľká jesenná cy- 
klojazda, ktorá odštartovala  
z Námestia Andreja Hlin-
ku. Cyklojazda mala za cieľ 
upozorniť všetkých vodičov 
motorových vozidiel na prí-
tomnosť cyklistov, ktorých 
počet sa neustále zvyšuje 
a sú riadnymi účastníkmi 
cestnej premávky. Preto je 
nevyhnutné rešpektovať 
túto skupinu účastníkov 
cestnej premávky a prispô-
sobovať im štýl jazdy v zá-
ujme ich bezpečnosti.

Nasledujúci deň, a to  
23. septembra, sa na Ná-
mestí Andreja Hlinku  
v Žiline uskutočnil 
workshop k problematike 
elektromobilita v mestách 
„E-mobility day Žilina 
2016“, na ktorom prebieha-
la odborná diskusia. Pred-
stavili sa i súčasné modely 
elektrovozidiel značky Tes-
la a iných výrobcov. K dis-
pozícii boli testovacie jazdy 
vybraných vozidiel, súťaže  
a ďalšie zaujímavosti zo 
sveta elektromobility. 

Záver kampane Európ-
skeho týždňa mobility 
opäť patril cyklistom, a to 
tým najmenším. V sobotu  
24. septembra sa na 
Detskom dopravnom 
ihrisku na sídlisku Vl-
čince uskutočnila Cyk-
loškola pre najmenších. Išlo  
o podporné podujatie za-
merané na testovanie cykli-
stických zručností a znalostí 
z pravidiel cestnej premávky  
s dôrazom na cyklodopravu, 
ktorého účelom bolo zábav-
nou formou predstaviť ma-
lým cyklistom, ako funguje 
premávka. Detské dopravné 
ihrisko je vybavené vodorov-
ným aj zvislým dopravným 
značením a tiež svetelnou 
signalizáciou na križovat-
kách. Deti, ktoré sa zúčast-
nili, mohli zo strany prísluš-
níkov mestskej polície získať 
vodičský preukaz mladého 
cyklistu a zaujímavý darček. 

Veríme, že aj tieto aktivity  
v rámci kampane Európsky 
týždeň mobility 2016 pri- 
spejú k tomu, aby sa v na-
šom meste znižovala domi-
nancia motorových vozidiel  
a zvyšovalo využívanie alter-
natívnej dopravy za účelom 
zlepšovania mestského pro-
stredia. 

REDAKCIA

Európsky týždeň mobility 2016 v Žiline

Joga pre seniorov
zdroj: eXtreme park

Družstvo DHZ Bytčica – ženy

Družstvo DHZ Bytčica – ženy počas súťaže  

Pre deti bolo k dispozícii aj dopravné ihrisko.  

Počas uzávierky sa ulica premenila na detské  
„zábavisko“, koncertné miesto či cyklistické parkovisko.

Súčasťou bola aj výstava elektromobilov  
na Námestí Andreja Hlinku. 
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OZNÁMENIE

Primátor mesta Žilina vyhlasuje vykonávanie celomestskej deratizácie v dňoch 
od 10. 10. 2016 do 15. 11. 2016.

Deratizácia sa bude vykonávať v budovách vo vlastníctve mesta za účelom eliminácie 
výskytu živočíšnych škodcov (hlodavce, najmä potkany). 

V tejto súvislosti zároveň vyzýva fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, že 
sú podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore  
a rozvoji verejného zdravia  povinné zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na 
obmedzenie výskytu prenosných ochorení  dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov  
v ich alebo nimi spravovaných objektoch na území mesta Žilina. Taktiež fyzickým osobám 
– občanom sa odporúča vykonať deratizáciu hlavne na pozemkoch a v objektoch vy- 
užívaných na chov hospodárskych zvierat. V záujme vyššej účinnosti deratizácie vyzýva 
všetky dotknuté organizácie a občanov na vykonanie deratizácie v ohlásenom termíne. 

Do konca roka 2014 
naša samospráva 
Žiliny fungovala na 
princípe, čo je pre 
mesto dobré, to sa 
bude spoločným úsi-
lím robiť a to, čo by 
neprinieslo úžitok, sa 
robiť nebude. Roko-
vania zastupiteľstva 
boli svižné, disku-
sia pragmatická a, 
samozrejme, úplne 
apolitická. Avšak to, 
čo a ako sa vo väčši-
ne prípadov preroko-
váva na pôde mest-
ského zastupiteľstva 
od januára 2015, sa 
nedá nazvať inak 
ako zmätok, osočo-
vanie a ohováranie 
bez relevantných 
dôkazov...

Pán šéfredaktor jedného ži-
linského periodika nedávno 
napísal, že primátor bojuje  
s Trabelssiem, Mestským in-
vestorským útvarom, Franc-
lom, Holienčíkom, Chlmčan-
mi o skládku, s opozíciou. 
Nuž, ako to teda je? 

Rozhodne nejde o žiadnu 
vojnu a už vôbec nie o to, že 
by nejaké hľadanie protiv-
níkov a boj s nimi kohokoľ-
vek na radnici uspokojovali. 
Ale žiaľ, aj napriek tomu, že 
máme rok 2016, stále musíme 
riešiť kauzy našich predchod-
cov. Pozrime sa na niekoľko 
faktov, z ktorých práve takíto 
politici spravili „vojnu“ me- 
dzi primátorom a subjektmi, 
ktoré v minulosti profitovali 
na úkor nás, všetkých Žilinča-
nov... Žiaľ, až do súčasnosti 
platíme za vážne pochybenia 
predchádzajúcich primáto-
rov, ktorí šafárili s verejnými 
finančnými prostriedkami 
mesta. Stále – aj po šiestich ro-
koch – splácame dlhy mesta. 
A to ešte nad mestom visia aj 
„Damoklove meče“ v podobe 
rôznych súdnych konaní. 

Nový cintorín – za primátora 
Jána Slotu dostal do správy 
mestské cintoríny podnika-
teľ Vincent Francl, ktorý za 
smiešne ceny dostal do ma-
jetku od mesta časť Nového 
cintorína. Prístupová cesta 
na toto pietne miesto sa tak 
dostala do súkromných rúk, 
rovnako aj schody od zastáv-
ky ku bráne, časť schodiska 
v areáli cintorína, ba aj časť 

hrobových miest. Za tejto 
éry platilo, že „neinvestovať, 
ale čo najviac vydolovať“  
z verejných finančných pro-
striedkov je tá správna cesta. 
Je preto amorálne osočovať 
mesto za to, že všetky cintorí-
ny prevzalo do svojich rúk 
a prostredníctvom mestskej 
spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. sa 
snaží toto všetko postupne po 
viac ako dvadsiatich rokoch 
naprávať. Mesto sa preto mu-
selo pokúsiť nájsť akýkoľvek 
spôsob, aby zabezpečilo za-
chovanie verejného prístupu 
na Nový cintorín. Dali sme 
pánovi Franclovi návrh na 
zriadenie vecného bremena 
v prospech verejnosti, no to 
bez nejakého dôvodu odmie- 
tol. Pritom nebyť primátora 
Slotu, tie pozemky by boli aj 
naďalej mestské. Takže, aký 
boj? Aká ústretovosť zo strany 
pána Francla, ktorému mesto 
v minulosti dalo za tak vý-
hodných podmienok dovtedy 
verejný majetok? Žiadna. Pri-
mátor len musí hájiť záujmy 
mesta.

George Trabelssie – bol to 
predsa primátor Slota, ktorý 
umožnil tomuto podnikateľo-
vi mať parkovací monopol  
v centre mesta, a to bez akej-
koľvek efektívnej manažérskej 
kontroly mesta. A predal mu 
športovú halu. Ďalší primá-
tor (Harman) mu umožnil 
vybudovanie OC MIRAGE 
a podpísal s ním exkluzívnu 
20-ročnú zmluvu na výstavbu 
športovej haly na Karpatskej 
(mimochodom – prečo ju pán 
podnikateľ stále nedostaval?).  
Doteraz sa tiež občas vypúšťa-
jú fámy, že „primátor Choma 
skolaudoval OC MIRAGE“. 
Nie je to pravda. Toto OC bolo 
skolaudované ešte za primáto-
ra Harmana, tesne pred jeho 
odchodom z úradu. Asi má nie- 
kto záujem šíriť, že „veď vlast-
ne Choma a Trabelssie sú dáv-
no dohodnutí“.

Mesto sa musí súdiť s parkova-
cou spoločnosťou, ktorá mes-
tu z vybraného parkovného 
neplatí to, čo by mala. Dote-
raz splácame parkovací dom, 
ktorý už bol medzičasom aj 
predaný a napriek tomu sme  
z toho nevideli ani euro. Tak-
že, aký boj? Aká ústretovosť zo 
strany pána Trabelssieho splniť 
si svoje povinnosti voči mes-
tu? Žiadna. Primátor len musí  
hájiť záujmy mesta.

Mestský investorský útvar – 
primátor Slota dal súkromnej 
spoločnosti exkluzivitu na 
inžiniersku a investorskú čin-
nosť. Primátor Harman túto 
zmluvu vypovedal a následky 
konaní oboch predchodcov 
musíme riešiť teraz. Státisí-
cové odškodné ako náhrada 
za niečo, čo pre mesto aj tak 
nebolo reálne vykonávané, 
drahé súdne spory... Takže, 
aký boj? Aká ústretovosť zo 
strany pána Hromca? Žiad-
na. Primátor len musí hájiť 
záujmy mesta.

AUPARK – primátor Slota 
predal Námestie Ľudovíta 
Štúra, primátor Harman roz-
behol súdny spor a zdržiaval 
výstavbu. AUPARK nakoniec 
aj tak stojí a mesto čelí žalobe 
o 17 miliónov eur. Takže, aký 
boj? Aká ústretovosť inves-
tora? Žiadna. Primátor len 
musí hájiť záujmy mesta.

Holienčík – primátor Slo-
ta rozpredal časti plavárne 
súkromníkom (áno, aj pán 
Holienčík výhodne kúpil...). 
A teraz je tu po toľkých ro-
koch ďalší pokus o ďalšie 
ukrojenie. A už toľkokrát to 
bolo pretriasané na zastupi-
teľstve a stále sa to predkla-
dá. Už nikto nevie, ani na čo 
konkrétne by to chcel pán 
Holienčík využiť. Nestačí, že 
sa poslanci v auguste na mi-
moriadnom rokovaní zastu-
piteľstva blamovali tým, že 
o verejnom majetku navrhli 
hlasovať (a aj hlasovali) TAJ-
NE (teda tak, aby nikto z voli-
čov nevedel, kto ako rozho-
dol). Obyvatelia našej Žiliny 
majú pritom predsa právo ve-
dieť, ako ich poslanci hlaso-
vali o majetku mesta. Vidíme 
to tak, že snahou je pomôcť 
súkromnej osobe sceliť lukra-
tívny pozemok vo vonkajšom 
areáli plavárne, čím vznikne 
do budúcnosti pre niekoho 
krásny stavebný pozemok.  
A poslanec Kapitulík to skrý-
va pod pláštik „mimoriadne 
výhodnej“ zámeny pozem-
kov. V minulosti sa rohy pla-
várne rozpredali súkromným 
„investorom“, ktorí si z nich 
spravili vlastné biznisy a na 
verejnosť zabudli, pokiaľ si za 
ich služby nezaplatí. Primátor 
Choma sa usiluje o to, aby sa 
z plavárne ďalej neukrajovalo 
a namiesto toho, aby súčas-
ný majiteľ niekoľkých parciel 
na plavárni – pán Holien-

čík – vysvetlil, čo naozaj chce 
na zamenených pozemkoch 
vybudovať, hovorí o akejsi 
„politickej vojne“ medzi ním  
a jeho spriaznenými mest-
skými poslancami. Za to, že 
Choma nechce ochudobniť 
plaváreň o ďalšie lukratívne 
pozemky? Je to nefér...

Takže ak máme hovoriť  
o nejakom „boji“, je to boj  
s kostlivcami zo skríň bývalých 
primátorov. A je naozaj smut-
né, že veľkú časť nášho úsilia 
musíme venovať práve týmto 
zatuchnutým kauzám. Máme 
sa snáď takýmto podnika-
teľom doprosovať? Nedarilo sa 
im snáď doteraz dobre? Ak je 
hájenie záujmov mesta a jeho 
peňazí a majetku (verejných) 
za využitia všetkých pro- 
striedkov niečo zlé, tak po-
tom už naozaj neviem. Som 
ale presvedčený, že ide len  
o ojedinelý (a účelový) názor 
istého šéfredaktora (ktorý nie 
je ani Žilinčanom). A vede-
niu mesta neostáva nič iné, 
len sa stále dožadovať opráv 
výrokov (Žilinský večerník už 
viackrát zverejnil opravy svo-
jich článkov, čím sám priznal, 
že nepodával pravdivé fakty), 
súdiť sa žalobou na ochranu 
osobnosti...

Ako jednoducho by sa dnes 
dali takto prehajdákané penia-
ze investovať do infraštruktúry 
nášho mesta, do chodníkov, 
zelene, nových komunikácií, 
športovísk atď, atď...

Prečo sú ale takéto názory  
a fabulácie stále verejnosti 
podsúvané? Stačí sa pozrieť 
na najčastejších inzerentov  
v lokálnych médiách (resp. 
fakticky len jedného)... 

V súčasnosti prebieha veľká 
rekonštrukcia Parku Ľudoví-
ta Štúra na Bôriku, myslím si, 
že bude naozaj krásny. 

V pláne mesta je aj kom-
plexne zrekonštruovať Sad 
SNP, ktorý sa nachádza  
v centre mesta, hneď v sused-
stve jedného velikánskeho, 
ale neúspešného obchodné-
ho domu. Prebehli šumy, že 
nejaký podnikateľ s koreňmi 
v Sýrii má za lubom odkúpiť 
od mesta tento park a roz-
šíriť na jeho území výstavbu, 
údajne garáže. Otázka znie, 
bude zas primátor osočo-
vaný, že vedie „svätú vojnu“  
s niekým len preto, že zásad-
ne nesúhlasí s predajom par-
ku komukoľvek? Veď predsa 
park má patriť všetkým. Naši 
dedovia ho vybudovali, my 
máme povinnosť sa oň sta-
rať a prenechať ho  budúcej 
generácii. Mimochodom, 
nemal byť podľa pôvodných 
sľubov navrátený park aj tam, 
kde teraz stojí veľké obchod-
né centrum?
 
Dodávam, že súčasné vede-
nie mesta tieto nezmyselné 
„žabomyšie vojny“ vyčer-
pávajú, energia minutá na 
hlúposti a prekáračky by 
sa dala nasmerovať oveľa 
efektívnejšie na veci potreb-
né pre mesto. Do výstavby 
športovísk, rekonštrukcie 
veľkého lesoparku, opravy 
všetkých komunikácií v mes-
te... To by mali pochopiť naj- 
mä tí poslanci a ich mediál-
ni priatelia, ktorých riadi nie 
občan, ale biznis...
 
Avšak plakať nestačí. Popri 
splácaní dlhov z chýb minu-
losti sa mesto musí rozvíjať 
ďalej. Je dôležité nestratiť 
krok s ostatnými a udržať si 
status TOP 5 miest Sloven-
ska. Takže žiadne sväté vojny. 
Vyžadujem len prácu, rieše-
nia a pozitívne výsledky.
 

Igor Choma
primátor mesta

Politikárčenie alebo konštruktívna spolupráca?

1991
3. 10. miestny odbor Matice 
slovenskej usporiadal besedu 
s JUDr. Ernestom Žabkayom 
o jeho vydanej knihe spo- 
mienok Proces s dr. Jozefom 
Tisom. Proces sa konal v ro-
koch 1946-1947 pred Národ-
ným súdom.

1996
9. 10. sa dožil 80 rokov známy 
žilinský básnik, literárny kritik 
a pedagóg Ján Frátrik. V rám-
ci osláv prijal jubilanta zástup-
ca primátora mesta Žilina Ing. 
Milan Gavlák a odovzdal mu 
Literárnu cenu Mesta Žiliny.

2001
5. 10. v Považskej galérii ume-
nia bola otvorená ŽILINFILA 
2001, republiková výstava 
poštových známok s medzi-
národnou účasťou. Autorom 
návrhov na príležitostnú poš-
tovú pečiatku, prítlač i me-
daily bol akad. maliar Marián 
Čapka zo Žiliny.

2006
11. 10. bolo oznámené, že 
sa firma Kia Motors Slova-
kia dohodla s predstaviteľmi 
škôl o budúcej spolupráci vo 
vzdelávaní. Spolupráca s au-
tomobilkou by mala priniesť 
zlepšenie praktickej výučby  
v 14 stredných odborných 
školách a na štyroch sloven-
ských univerzitách. 

RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta

Mesiac október 
v kronike, ktorú 
nájdete aj na webe: 
www.zilina.sk v rub-
rike „Čo sa v Žiline 
urobilo“.

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer pre-
nechať majetok mesta do nájmu, formou obchodnej verejnej súťaže, a to: 

• časti pozemkov na zastávkach MHD, každá časť o výmere 10m2, pre účely vybudova-
nia zastávkových prístreškov, 
• časti pozemkov, každá časť o výmere 2 m2, za účelom umiestnenia reklamných zaria-
dení typu citylight,
• 4 existujúce vitríny na Námestí Andreja Hlinku. 

Podmienky súťaže a špecifikácia umiestnenia zastávok MHD a pozemkov sú 
zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk a na Úradnej tabuli mesta Žilina.


