Zaslúžia si Žilinčania
objektívne spravodajstvo?
Jednoznačne!
V žilinských podmienkach má v tomto
smere smutný prím týždenník Žilinský
večerník, ktorý už niekoľkokrát zverejnil
opravu svojich nepravdivých informácií.
Čo je za tým, ťažko povedať. Každý čitateľ
si však môže porovnať vydania Žilinského
večerníka do konca roka 2014 a od začiatku roka 2015 a pocítiť ten rozdiel. Snáď
nie je za radikálnym obratom redakcie
skutočnosť, že od roku 2015 si mesto neobjednáva drahú inzerciu v týchto novinách, ale na informovanie o dianí v meste
využíva vlastné (a niekoľkonásobne lacnejšie) Radničné noviny? Profesionálny
vydavateľ sa pritom s takým slobodným
rozhodnutím mesta bez akýchkoľvek
problémov stotožní a neovplyvní to jeho
postoj k mestu cez spravodajstvo svojho
periodika.
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Na 14. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline bol primátorom mesta predložený
návrh na schválenie zámeru zavedenia bezplatnej MHD pre všetkých Žilinčanov. Ide
o kontinuálne pokračovanie postupne zavádzaného projektu bezplatnej MHD.
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str. č. 7

Vojaci odchádzajúci do Afganistanu
sa lúčili v Žiline
V piatok 13. mája 2016 sa
do žilinských kasární prišli rozlúčiť s vojakmi, ktorí
o niekoľko dní odchádzajú
na misiu do Afganistanu,
štátny tajomník ministerstva
obrany Ivan Máčovský, náčelník generálneho štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky Milan Maxim, predseda Žilinského
samosprávneho kraja Juraj
Blanár, zástupca primátora
mesta Žilina Patrik Groma
a rodinní príslušníci.
Príslušníci Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, ktorí
čoskoro odídu na vojenskú misiu do Afganistanu, sa lúčili na pôde 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Počas misie budú vojaci plniť najmä úlohy formou poradenstva a taktiež pomáhať príslušníkom Afganskej národnej armády.
„Milí naši vojaci, dnes pri vašom odchode vyronilo slzu nejedno oko, dnes zaplakalo aj nebo. Mám na vás všetkých iba jediné želanie – vráťte sa domov. Sme
na vás hrdí, vojaci naši! Držte sa!“ s týmito slovami sa lúčil s vojakmi zástupca
primátora Patrik Groma.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3.

Žilinčania vyzbierali počas jarného zberu
1 586 ton odpadu!
V Žiline prebiehal počas jarných mesiacov tradičný zber odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. Počas dvoch mesiacov sa na území
mesta Žilina vyzbieralo 1 586 ton odpadu.
Zber nadrozmerného komunálneho odpadu pokryl rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov celé územie mesta Žilina, vrátane jeho mestských
častí. Okrem jarného zberu nadrozmerného komunálneho odpadu sa
každoročne organizuje aj jesenný zber objemného odpadu, o ktorom budú
občania mesta včas informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta
Žilina: www.zilina.sk.
Žilinčania môžu bezplatne odovzdať počas celého roka odpad, ako napr.
chladničky, televízory, pneumatiky, akumulátory, elektronika atď., do
zberného dvora na Jánošíkovej ulici, ktorý sa nachádza v centre mesta
(pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

https://egov.zilina.sk/

https://e-sluzby.zilina.sk/

SPRAVODAJSTVO
PREDSTAVUJEME

Ing. Ján Barienčík, PhD.,
konateľ a riaditeľ Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.

Od roku 2011 pristúpilo vedenie mesta a dopravný podnik
k rozvoju trolejbusovej dopravy. V súčasnosti prevádzkuje v MHD 42 trolejbusov
a 42 autobusov. V roku 2015
sme realizovali v MHD 3 540
956 km, pričom sme prepravili viac ako 11 miliónov cestujúcich. Celkový počet km,
ktorý realizuje dopravný podnik je viac ako 3,7 mil. km.
Mestskú hromadnú dopravu
prevádzkujeme na jedenástich
autobusových linkách MHD,
dvoch zamestnaneckých linkách pre KIA Motors Slovakia
s.r.o. a ôsmich trolejbusových
linkách. DPMŽ prevádzkuje
aj jeden zájazdový autobus,
technologické vozidlá Tatra
a Liaz. Dopravný podnik je
rozdelený do niekoľkých pracovísk v rámci celého mesta.
Ide najmä o trolejbusové depo,
autobusové dielne, 3 meniarne, 2 predajné miesta, administratívnu budovu, dopravný
dispečing, elektrodispečing,
umyvárku vozidiel, dielne pre
údržbu TV a meniarní a iné.
Počet zastávok, na ktorých zastavuje MHD v meste, je 236.
A počet predajných automatov na cestovné lístky je 45 ks.
Potreba prepravovať cestujúcich je aj dnes v 21. storočí
stále „na programe dňa“, pričom požiadavky na poskytovanie takejto služby sú čoraz
vyššie. Snahou Dopravného
podniku mesta Žiliny s.r.o.
a mesta Žilina je poskytovať
kvalitné, bezpečné a spoľahlivé služby pre cestujúcich, čo
vnímame ako primárnu úlohu. Sekundárnou úlohou je
vytvoriť podmienky na to, aby
ostatní účastníci cestnej premávky videli v MHD reálnu
alternatívu ich prepravných
požiadaviek, ktorá môže byť
rýchlou, spoľahlivou a bezpečnou náhradou ich súčasného spôsobu prepravy. Od
roku 2010 dopravný podnik
taktiež prevádzkuje a je správcom verejného osvetlenia
v meste Žilina, kde zabezpečujeme osvetlenie na viac ako
8 000 svetelných bodoch. Za
posledné 2 roky bolo v meste
vymenených a zmodernizovaných viac ako 2 500 ks svietidiel. Nové svietidlá prinášajú okrem nižšej spotreby aj
výrazne nižšie náklady na ich
údržbu. V najbližšom období
sa pripravuje rekonštrukcia
ďalších častí mesta, ako sú
Vlčince I, II a IV, Malá Praha a následne všetky ostatné
časti, kde ešte nebola realizovaná rekonštrukcia verejného
osvetlenia alebo kde verejné
osvetlenie chýba.
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Diskusia o Areáli žilinského športu Zaslúžia si Žilinčania
objektívne spravodajstvo?
pod Dubňom pokračuje
Jednoznačne!

Iste sa zhodneme
na tom, že mesto
veľkosti Žiliny potrebuje nové
a komplexné športové zázemie ako soľ.
Čo bolo na športovanie, sa predalo
súkromníkom alebo
použilo na výstavbu
obchodných centier.

Každý má nejakú
skúsenosť s médiami. Ich úlohou je
v prvom rade informovať, prinášať
objektívne
a pravdivé informácie. Teda nielen tie
dobré, ale tam, kde
je na to dôvod založený na pravdivej
skutočnosti, aj tie
kritické. Veď ako
inak pohnúť veci
dopredu...

N

edá sa ale stále žiť
z minulosti a nostalgie. Preto vedenie
mesta postupne začalo rozpracúvať myšlienku Areálu
žilinského športu (AŽIŠ),
ktorý by bol situovaný pod
Dubňom na pravom brehu Váhu. Je to svojím konceptom jedinečný projekt,
ktorý spája viaceré športové
možnosti na jednom mieste
a ktorý by mal charakter nielen mestského športoviska,
ale svojím rozsahom by sa
isto stal nadregionálnym
športovým areálom. Bol teda
spracovaný prvotný návrh
a dve alternatívne architektonické štúdie. Takto bol zámer
prvýkrát pred rokom predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Na základe požiadavky
poslancov boli spracované ďalšie, veľmi podrobné a komplexné podklady
a analýzy, ktoré boli znovu
predložené poslancom na
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 16. 5.
2016. O pripravovanom projekte poslanci veľmi intenzívne diskutovali.
Po
prezentácii
štúdií,
ktoré robila spoločnosť
KPMG, sa rozvinula široká rozprava na tému športu
v Žiline, čo je dôkazom
toho, že táto otázka je mimoriadne naliehavá. Mesto
dalo na základe požiadavky poslancov spracovať
analýzy – marketingovú,
technickú i finančnú, a tieto jednoznačne potvrdili
opodstatnenosť projektu ako
takého. Poukázali, samozrejme, aj na mnohé riziká, ktoré

J
Vizualizácia možných športovísk

treba eliminovať na najnižšiu možnú mieru. Na základe prieskumov verejnej
mienky možno ale konštatovať, že občania pociťujú potrebu vybudovania nového
komplexného zázemia pre
desiatky športov, keďže bývalý architektonický skvost
mesta, dnes schátrané športovisko – športová hala na
Bôriku – je v súkromných
rukách a tie isté súkromné ruky nie sú schopné
dokončiť ani plánovanú
športovú halu na Karpatskej ulici napriek prísľubom
a niekoľkým urgenciám či
výzvam mestského úradu,
poslancov a občanov.
Rovnako by sa naskytla mestu Žilina príležitosť organizovať rôzne medzinárodné športové podujatia a tým
by sme sa dostali do centra
svetového športového diania. Zásadné sú aj pozitívne
dosahy na cestovný ruch
v Žiline a rozvoj služieb,
ktoré by s tým súviseli.
Mesto plánuje riešiť finančné krytie tohto projektu kombináciou zdrojov
z fondov Európskej únie,

štátneho rozpočtu, rozpočtu
Žilinského
samosprávneho kraja a rozpočtu mesta. Analýzy odporúčajú
aj kombináciu verejných
a súkromných zdrojov.
Cieľom vedenia mesta je vyriešiť problém nedostatočného priestoru pre rozvoj
športových a celkovo pohybových aktivít. Areál žilinského športu je svojím konceptom jedinečný projekt,
ktorý spája viaceré športové
možnosti na jednom mieste.
Napriek úsiliu primátora
Igora Chomu vybudovať
Žilinčanom nový športový
areál poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. mája
2016 nepodporili túto myšlienku dostatočným počtom hlasov, aby sa mohla
v súčasnosti rozbehnúť príprava realizácie projektu
naplno – za hlasovalo 14
poslancov (Trnovec, Groma, Dobšovič, Popluhár,
Kosa, Kolenčík, Ficek, Cibulka, Bechný, Delinčák,
Filipová, Janúšek, Pažický,
Púček), proti bol len jeden poslanec (Badžgoň),
zdržalo sa 14 poslancov
(Fiabane, Barčík, Bačinský,
Chodelková, Juriš, Kapitulík, Maňák, Martinková,
J. Ničík, P. Ničík, Plešinger,
Sokol, Talafová, Zrník), 2
poslanci boli neprítomní na
rokovaní (Durmis, Zrník),
takže zastupiteľstvo neprijalo ani uznesenie, že tento
návrh nepodporuje.

e však rozdiel medzi
na jednej strane objektívnymi, hoc aj kritickými názormi, a na
druhej strane opakovane
zverejňovanými nepravdami
a tendenčnými útokmi
v osobnej rovine. Tým
viac, ak dané periodikum
niekoľkonásobným uverejnením opráv nepravdivých
informácií samo uzná, že
pôvodne neposkytlo čitateľovi pravdivé informácie.
Žilinský večerník teda opakovane a už pravidelne zverejňuje opravu nepravdivých údajov. Najprv napíše
lož, keď sa niekto sťažuje na
to, že napísal nepravdu, tak
to uzná a napíše opravu. Či
uverejňovanie neprávd je
cieľom alebo nedostatkom
redaktorskej práce, nám
ťažko posúdiť.
Redaktori Žilinského večerníka však vždy dostávajú od
mesta korektné odpovede
na všetky svoje otázky. A ak
sa v snahe priniesť senzáciu
„radšej“ na niečo neopýtajú,
aby bol článok prekvapujúci, ale zisťujú si „informácie“ cez iné zdroje, potom je
zbytočné čudovať sa výsledku. Pritom stačí prísť, pýtať
sa, komunikovať. Nikdy
sme nikomu nepovedali,
že mu informáciu nedáme.
Naopak.
Toľko k opakovaným opravám nepravdivých informácií.
Pravidelne sú však publikované aj články, ktoré sú

šikovne poskladané tak, aby
z nich vyznel veľmi negatívny kontext. Sami si môžete
porovnať, o čom sú články,
ktoré sa hemžia slovami ako
„vraj“, „údajne“, „podľa našich informácií“, „zrejme“,
prípadne „vhodne“ zvolenými bombastickými titulkami s cieľom naviesť čitateľa na naznačenú odpoveď
(napr. „Pomohol Choma
Trabelssiemu k hotelu?“).
Akú informačnú hodnotu
má publicistika, ktorej hlavnými zdrojmi informácií je
slovo „vraj“ a ako sa takémuto „zdroju“ brániť?
Niektorí redaktori Žilinského večerníka majú aj ďalšie
pôsobisko, a tým je občasník
„Noviny Žilinec“, pôvodne
vydávaný jedným z kandidátov na primátora v roku
2014. Tu je to antimestské
ťaženie ešte zjavnejšie. Naložiť, dehonestovať, uraziť...
nič proti kritike, ak je objektívna. Posúva nás dopredu, to sme už skonštatovali.
Avšak niektoré „úvodníky“,
„fikcie“ a články nie sú ani
vtipné, ani konštruktívne
kritické, ani objektívne.
Radničné noviny nemajú záujem viesť kampaň proti
komukoľvek. Nie je to ich
poslaním. Objektívne informujú a budú informovať o dianí v meste a o tom,
čo sa v meste deje, čo sa
v meste chystá, aké sú
výsledky rokovaní zastupiteľstiev, aký je program inštitúcií patriacich mestu – divadlo,
plaváreň, zimný štadión.
A časom budú mať rozšírený obsah, bez ohľadu na to,
či sa to majiteľom Večerníka
a Žilinca bude pozdávať
alebo nie. Samozrejme, obsah kvalitný, plnohodnotný
a objektívny.
A na záver, ako sa hovorí,
radšej raz vidieť ako stokrát
počuť – priamo zo Žilinského večerníka dva najnovšie prípady uverejnených
opráv:
REDAKCIA

Preto o ňom budú rokovať
poslanci na najbližšom –
júnovom rokovaní mestského parlamentu. Dovtedy
bude diskusia pokračovať
na úrovni odbornej i laickej
verejnosti.
O ďalšom osude AŽIŠ-u vás
budeme informovať.
Vizualizácia exteriéru areálu

REDAKCIA
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Bezplatná doprava pre žiakov a študentov
Už v roku 2014 sa
zaviedlo bezplatné
cestovanie MHD pre
občanov vo veku nad
70 rokov s trvalým
pobytom v Žiline
neobmedzene 24
hodín denne a počas
celého roka. V roku
2015 sa spustila bezplatná MHD pre 62 až
69-ročných občanov.
Rovnako tiež bola
zavedená bezplatná
MHD aj pre mamičky
s detskými kočíkmi.

Ď

alšími fázami tohto
projektu, ktorých zavedenie sa na rokovaní
zastupiteľstva dňa 16. 5. 2016
schvaľovalo, boli rozšírenie
bezplatnej MHD postupne na
žiakov, študentov a následne
všetkých obyvateľov s trvalým
pobytom v našom meste, ktorí
majú voči mestu vysporiadané
všetky úhrady.
Čo bolo nakoniec poslancami
schválené
Po dlhej, ale konštruktívnej
diskusii napokon mestskí
poslanci schválili zatiaľ prvé
dve etapy v podobe bezplatnej dopravy pre žiakov
a študentov. Tento benefit
má nepochybne aj sociálny aspekt, pretože ušetrí rodinám žiakov a školákov nemalé
prostriedky za dochádzanie ich
detí do škôl. Po novom sa poskytovanie bezplatnej dopravy
pre žiakov a študentov realizuje
v týchto termínoch:
• od 1. 2. 2017 bezplatná doprava pre žiakov,
• od 1. 9. 2017 bezplatná doprava pre študentov.
Hlasovanie 29 prítomných poslancov z 31-členného zastupiteľského zboru
Za bezplatnú dopravu pre
všetkých Žilinčanov hlasovali
9 poslanci: Dušan Dobšovič,
Robert Ficek, Patrik Groma,
Marian Janušek, Miroslav Kolenčiak, František Kosa, Juraj
Popluhár, Ján Púček a Anton
Trnovec. Proti bezplatnej doprave pre všetkých Žilinčanov
hlasovali 14 poslanci: Peter
Bačinský, Jozef Badžgoň, Ľubomír Bechný, Peter Cibulka,
Peter Fiabáne, Jana Filipová,
Jozef Juriš, Ján Ničík, Peter Ničík, Ján Pažický, Ľuboš Plešinger, Miroslav Sokol, Emília Talafová a Marián Zrník. Zdržali
sa 6 poslanci: Martin Barčík,
Branislav Delinčák, Ľudmila
Chodelková, Martin Kapitulík,
Dušan Maňák a Iveta Martinková.
Anketa
„Na ostatnom mestskom zastupiteľstve sme podporili návrh primátora Igora Chomu,
aby bola mestská hromadná
doprava pre všetkých Žilinčanov bez ohľadu na vek
bezplatná od 1. mája 2018.
Keďže väčšina poslancov zo
zastupiteľstva sa priklonila
k zavedeniu bezplatnej dopravy etapovite, nebolo možné
z našej strany ovplyvniť náš cieľ
tak, ako sme požadovali. Jednoznačne sme toho názoru, že
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rodiny ušetria nemalé financie
a v konečnom dôsledku si to
ľudia zaslúžia. Plne podporujeme aj inováciu trolejového
vedenia a nákup nových trolejbusov, čím sa zvýši atraktivita
mestskej hromadnej dopravy,“
uvádza predseda poslaneckého klubu SMER-SD Anton
Trnovec.
„V Žiline sa musíme zamerať
najmä na udržateľnú mobilitu
a koncepčný rozvoj dopravnej
infraštruktúry s orientáciou
na potreby ľudí. To znamená,
každoročne investovať najmä
do riešenia parkovacej politiky
na sídliskách a v centre mesta. Rovnako do rekonštrukcie
peších ťahov a chodníkov,
budovania cyklotrás, preferencie MHD na križovatkách,
modernizácie vozidiel MHD
a skvalitňovania cestovania
verejnou osobnou dopravou.
Potom, keď to bude fungovať, môžeme uvažovať aj
o bezplatnej doprave pre všetkých. Keďže však chápeme aj
sociálny rozmer bezplatnej
MHD, nateraz sme navrhli jej
zavedenie len pre tých, ktorým
naozaj pomôže – žilinským seniorom, študentom a žiakom.
Opatrenie nemá taký výrazný
dosah na rozpočet a je zároveň adresnejšou podporou pre
Žilinčanov, študentov a mladé
rodiny s deťmi,“ hovorí predseda klubu Srdce pre Žilinu
Jozef Juriš.
„Těší mě, že projektem MHD
zdarma se inspirují i další
města, dokonce mimo naši
republiku. Ukazuje se, že tato
myšlenka je správná. Pozitiva
jsou znatelná zejména ve vytíženosti autobusů. Nárůst přepravených osob je u nás více
jak dvojnásobný a na linkách
do okolních obcí až trojnásobný, což je jasná známka toho, že
lidé z okolních obcí volí cestu
do našeho města autobusem
a svá auta nechávají doma.
Mimo ekologická pozitiva to
má i další devizu, a to, že lidé
z okolních obcí k nám jezdí
autobusem zadarmo a následně u nás využívají různé druhy služeb (sociální, zdravotní,
kosmetické atd.), přijíždí za
kulturním nebo sportovním
vyžitím, ale také například za
studiem nebo za nákupy. Žilina
je naším přátelským městem
a inspirovala se u nás projektem MHD zdarma, my jsme
se zase pro změnu nechali
v Žilině inspirovat dopravním
podnikem, který bychom chtěli
v budoucnu zřídit v našem
městě. Výměna informací
a zkušeností je jedním ze základních pilířů přátelských
měst. Věřím, že projekt MHD
zdarma bude úspěšný i v Žilině
a občané ho ocení,“ podporil
žilinskú iniciatívu primátor
partnerského mesta Frýdek-Místek Michal Pobucký.
„Nič nie je zadarmo. To, že by
sa v Žiline jazdilo v MHD bezplatne, v skutočnosti znamená
iba toľko, že by sa na to poskladali všetci daňoví poplatníci,
obyvatelia mesta Žilina, bez
rozdielu, či používajú MHD,
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alebo nie. Pýtame sa, či vedenie
mesta naozaj pozná skutočné
problémy obyvateľov Žiliny a či
je Žilina v takom dobrom stave a bez zásadných problémov,
ktoré treba naliehavo riešiť
oveľa skôr, ako schválime dopravu zadarmo. Zodpovednosť
za súčasný stav mesta a jeho
budúcnosť nám velí pristupovať k návrhu vedenia mesta
o bezplatnej mestskej hromadnej doprave prezieravo a s nadhľadom. Bezplatná hromadná
doprava znie pre občana veľmi
ľúbivo. Bude nás to však stáť 1,7
mil. eur ročne. Náš poslanecký
klub nemôže podporiť a ani
nepodporí tento návrh vedenia
mesta, kým nebudú na základe
našich skúseností a poznatkov
a požiadaviek občanov, vyriešené zásadné problémy mesta
a jeho obyvateľov: parkovanie
v centre mesta a na sídliskách,
zlepšenie starostlivosti o zeleň, čistotu a poriadok na celom území mesta, opravenie
a systematická údržba čo najväčšieho počtu žilinských
chodníkov a ciest, výrazné zvýšenie podpory činnosti kultúrnych inštitúcií
a športových klubov, zásadným spôsobom zrevitalizovanie verejných priestorov
v centre mesta, v mestských
častiach a na sídliskách, zlepšenie sociálnych služieb a podpora kvality materských a základných škôl, opravenie školských
areálov a detských ihrísk,
výstavba bytov, jaslí a škôlok
s cieľom podporiť život mladých rodín ako základu
budúcnosti nášho mesta.
Oprávnene sa obávame, že
schválením bezplatnej dopravy
pre všetkých Žilinčanov nebude mať mesto Žilina dostatok
finančných zdrojov na riešenie
vyššie spomenutých skutočných problémov obyvateľov
mesta Žilina,“ informuje Peter
Fiabne za klub nezávislých poslancov v meste Žilina.
„Som naozaj veľmi rád, že
projekt zavádzania bezplatnej
MHD v našom meste pokračuje. Chápem aj argumenty
oponentov, že v slovenských
i európskych pomeroch ide
o unikátny projekt (reálne
dnes funguje napr. vo Frýdku
–Místku či v Talline), a teda
vyvoláva rôzne názory a som
rád, že sa k tomu rozprúdila
verejná diskusia. Nepochybne v nej budeme pokračovať
a chcem sa ďalej zasadzovať
o to, aby bol projekt dotiahnutý do úplného konca. Lebo len
vtedy sa môžu naplno prejaviť všetky jeho prínosy. A tie
rozhodne nie sú len o tom, že
za dopravu nebudú musieť
Žilinčania platiť. V každom
prípade však platí, že bezplatná MHD pre obyvateľov
s trvalým pobytom v Žiline je
najspravodlivejším spôsobom
prerozdelenia daní, ktoré od
nich prichádzajú do mestskej
kasy. Pretože MHD využíva
väčšia polovica obyvateľov,“
skonštatoval primátor Igor
Choma po zasadnutí mestského zastupiteľstva.
REDAKCIA
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Milí Žilinčania,
máme za sebou najkrajší mesiac máj,
kedy príroda
a mesto dostalo
nový nádych. Pripomenuli sme si koniec
2. svetovej vojny,
čím sme dali najavo,
že si vážime hodnotu slobody a chránime posolstvo mieru.
Táto otázka je stále
aktuálna, hoci od
vojny už uplynulo
71 rokov.
Uplynulý mesiac sme riešili niekoľko tém, ktoré
priamo nadväzujú na Seminár mobility v meste
Žilina, ktorý sa konal koncom apríla. Zároveň sa

v mesiaci máj konala výročná konferencia siete CIVINET Česká a Slovenská
republika, v ktorej je mesto
Žilina riadnym členom. Na
konferencii dokonca zástupcovia mesta prezentovali
súčasný stav a víziu mesta
v oblasti udržateľnej dopravy ako príklad dobrej praxe
pre ostatné slovenské, ale aj
české mestá. Žilina je „mesto
peších“, pretože ak nás netlačí
čas, chôdzou sa v rozumnom
čase dostaneme prakticky
kdekoľvek. Paralelne popri
tom sa do popredia tlačí cyklodoprava, ktorú obzvlášť
v letných mesiacoch využíva čoraz viac Žilinčanov
ako alternatívnu dopravu.
V súčasnosti sme v rámci
cyklistických ciest v meste
spravili takmer maximum,
pretože budovanie ďalších
trás je podmienené pozemkami, ktoré nám po predchádzajúcich primátoroch
neostali. To však neznamená,
že na atraktívnosti cyklodopravy nebudeme intenzívne
pracovať. Pribúdajú prvky
doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, na ktorú sme
dostali v minulosti financie
z Európskej únie a v tomto
trende budeme pokračovať.
Spolu s mestskými poslancami sme pripravovali zmenu

rozpočtu na nové investičné
akcie, ktoré by sa mali dostať
do zastupiteľstva v mesiaci
jún. Reflektujeme tak požiadavky obyvateľov a snažíme
sa ich vybaviť k spokojnosti Žilinčanov. S riaditeľom
Dopravného podniku mesta Žiliny a so spoločnosťou
Siemens riešime projektové
dokumentácie na verejné
osvetlenie pre sídlisko Vlčince a pre mestskú štvrť Malá
Praha. Určite vám neuniklo
vašej pozornosti, že po meste
sa postupne vymieňali svietidlá na stĺpoch verejného
osvetlenia za moderné LED
svietidlá. Nielenže ušetria
elektrickú energiu, ale sú
v svietivosti účinnejšie
a rozptýleným svetlom nezahlcujú priestranstvá mimo
ciest oproti pôvodným, ktoré
boli namontované začiatkom
80. rokov minulého storočia. Potešujúca správa pre
obyvateľov sídliska Hájik je
tá, že sa mestu podarilo dokončiť Slnečné schody na
Hájiku. Na záver mi dovoľte,
aby som vám poprial pekný
a pokojný mesiac jún a školákom úspešný záver školského roka.
Ing. Igor Liška
prednosta
Mestského úradu v Žiline

Výlepné miesta budú estetickejšie
Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Žiline na svojom
ostatnom zasadnutí
schválili VZN, ktoré
určilo nové pravidlá
pre výlep plagátov
na výlepných miestach v meste Žilina.
Po novom bude výlepné plochy spravovať súkromná
firma, ktorá bude
dbať na vizualizáciu
a likvidáciu nepovolených reklám na
plochách.

K

ultúru
výlepných
miest, ktoré sú v majetku mesta, sa mesto
snaží dlhodobo riešiť, pričom však nemá kapacity
na pravidelné odstraňovanie nelegálneho výlepu.
Rovnako opravy a údržba
výlepných a vývesných zariadení napriek snahe neprebiehajú bez komplikácií.
Podľa informácií a skúseností viacerých samospráv
Slovenska z oblasti správy
a údržby výlepných miest
sa najlepšie výsledky dosahujú tam, kde uvedené plochy spravuje podnikateľský
subjekt.
Na základe uvedeného sa
mesto rozhodlo po viacerých rokovaniach pristúpiť
k uzatvoreniu nájomnej
zmluvy so spoločnosťou
RENGL Slovensko s.r.o.
Súkromná spoločnosť bude
vykonávať kompletnú správu výlepných miest, zároveň však poskytne dostatočný priestor pre potreby
volebných kampaní podľa
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Výlepné plochy boli v nekultúrnom stave

všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vylepovania plagátov.
Výlepné
miesta,
ktoré
budú v správe spoločnosti, budú slúžiť na účely organizovania
kultúrnych
a športových podujatí mesta
Žilina, inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
ako aj ostatných zákazníkov
v rámci svojej činnosti
správcu výlepných miest.
Výlepné tabule:
Hliny VII – Hlinská ulica
– JUNIOR, Františkánske
námestie – Ulica J. M. Hurbana – kostol, križovatka
Veľká okružná ulica – Ulica
Vojtecha Spanyola, križovatka Veľká okružná ulica
– Ulica 1. mája, Ulica Pavla
Országha Hviezdoslava – pri
oplotení Železníc Slovenskej
republiky, Ulica Pavla Országha Hviezdoslava – pri
oplotení Železníc Slovenskej republiky, Kysucká ulica – pred Slovenou, Smreková ulica – pri autobusovej
zastávke, Závodská cesta –
pred mostom cez Rajčanku,
Hájik, Ulica Mateja Bela –
pri otočke MHD, križovatka

Tulipánová ulica – Bôrická
cesta.
Výlepné valce:
Hliny VI, Poľná ulica a Bajzova ulica – MÁJ, areál Žilinskej univerzity, medzi internátmi a Novou menzou,
Hliny VII, Suvorovova ulica
– DRUŽBA, Ulica Antona
Bernoláka – za autobusovou
zastávkou, Ulica Antona
Bernoláka – za autobusovou
zastávkou, Ulica Romualda Zaymusa – pri Cirkevnej základnej škole, vstup
do nemocnice, chodník na
križovatke ulíc Vojtecha
Spanyola a Juraja Fándlyho,
Kuzmányho ulica – pri Pošte 1, Solinky, konečná trolejbusová zastávka, Nešporova
ulica – pri vstupe do internátov Žilinskej univerzity,
Vlčince I, Ulica sv. Cyrila
a Metoda – pri autobusovej
zastávke, Vlčince II, Ulica
sv. Cyrila a Metoda – KAZAČOK, Vlčince II – Slovenská ulica, Ulica Pavla
Országha
Hviezdoslava
– zastávka oproti Pošte 2,
pred Mestskou krytou plavárňou.
REDAKCIA
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Denné centrum Andreja
Kmeťa má novú kotolňu
Mesto Žilina pokračuje v nastolenom
trende a postupne
rekonštruuje svoje
zariadenia. V máji sa slávnostne
odovzdala do užívania nová kotolňa
Denného centra
Andreja Kmeťa.

N

áklady rekonštrukcie kotolne boli vo
výške 15 306 eur
vrátane DPH. Prevažnú
časť hradilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
a to 13 500 eur. Seniori sa
tak môžu opätovne stretávať
v teplom a príjemnom prostredí.
Rekonštrukcia
kotolne
denného centra začala
odovzdaním
staveniska
31. marca 2016. Práce
boli dokončené a prevzaté
26. apríla 2016. Celkové
náklady na rekonštrukciu
boli vo výške 15 306 eur
s DPH. Kotolňa pred re-

konštrukciou bola technicky zastaraná a vykazovala
časté poruchy. Prevádzka
bola označená ako nebezpečná, z tohto dôvodu sa
v dennom centre nekúrilo
a bola potrebná kompletná
rekonštrukcia.
Dva plynové kotly ETI 60E
s výkonom 70 kW/ks a jeden plynový kotol RENOKOV REK 0 s výkonom
26,4 kW, boli nahradené
za 1 ks novo inštalovaného
kotla VIESSMANN VITODENS 200-W s výkonom 17,0 – 60,0 kW.
Na slávnostnom odovzdaní kotolne sa zúčastnil
primátor Igor Choma, poslankyňa mestského zastupiteľstva Jana Filipová,
vedúca odboru sociálneho
a bytového Slavomíra Brezovská, zástupca zhotoviteľskej firmy Energy Pro
s.r.o a seniori.
REDAKCIA

Primátor Igor Choma sa zaujímal priamo
na mieste o výsledok rekonštrukcie

Mesto Žilina rieši čoraz viac
podnetov k spokojnosti občanov
Súčasné vedenie
mesta na čele
s primátorom Igorom Chomom preferuje priamu komunikáciu s občanmi.
Dôkazom toho sú aj
pravidelné stretnutia občanov s vedením mesta Žilina.

P

rimátor mesta Žilina
Igor Choma od nástupu do funkcie v roku
2010 pokladá otvorenú
a priamu komunikáciu
s občanmi za základ svojej práce. Z primátorovej
iniciatívy sa pravidelne
dvakrát do roka konajú
verejné stretnutia občanov
s vedením mesta vo Veľkej zasadačke Mestského
úradu v Žiline, ktorých
sa okrem občanov a primátora zúčastňujú aj jeho
zástupcovia,
prednosta
a vedúci zamestnanci
mestského úradu, náčelník mestskej polície, riaditeľ dopravného podniku
a podľa záujmu aj niektorí
mestskí poslanci. Priamo
na stretnutí môžu občania
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položiť otázku alebo predniesť svoju požiadavku, zároveň je vždy možné otázku
aj napísať a vložiť do pripravenej urny. Všetky ústne aj
písomné otázky a podnety
sa po vypracovaní uverejňujú na informačnej tabuli
pred budovou mestského úradu i na oficiálnych
stránkach mesta: www.
zilina.sk, v rubrike Čo sa
v Žiline urobilo (v pravom
menu): http://www.zilina.
sk/co-sa-urobilo/71/.
„Veľmi si vážim všetkých
občanov, ktorí si vedia nájsť
čas a prichádzajú na tieto
verejné stretnutia, pretože
tým dokazujú, že rovnako ako mne, ani im nie je
ľahostajné dianie v našom
meste. Ako primátor mesta
som zástupcom všetkých
obyvateľov Žiliny, a preto
budem naďalej otvorene
a priamo hovoriť a stretávať sa s občanmi a spoločne
hľadať riešenia v ich prospech,“ dodáva primátor
Igor Choma.
REDAKCIA
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Schody na Hájiku už slúžia verejnosti
Slnečné schody na
sídlisku Hájik začiatkom mája mesto oficiálne odovzdalo do užívania
verejnosti za účasti
primátora mesta
Igora Chomu, prednostu Mestského
úradu v Žiline Igora
Lišku, poslancov
Mestského zastupiteľstva v Žiline
Jána Ničíka a Ľuboša Plešingera
a nechýbal ani autor projektu Ľubomír Kružel.

R

ekonštrukcia pešieho
ťahu východ – západ od podchodu po
Námestie mladosti na sídlisku Hájik bola rozdelená
do dvoch etáp. Náklady na
vybudovanie predmetnej
stavby sa vyšplhali takmer
na 438 000 eur. Práce na
Slnečných schodoch sa realizovali v dvoch etapách.

Dôvodom tohto členenia
boli preložky sietí vysokého
napätia a plynu. Takisto sa
prihliadalo na klimatické
podmienky, ktoré neboli
vhodné na stavebnú činnosť. I. etapa zahŕňala rekonštrukciu od Jednoty po
školu, II. etapa zahŕňala rekonštrukciu od Jednoty po
podchod.
Schodisko Slnečných schodov pozostáva zo sústavy
priamočiarych
schodísk
a sústavy rámp, pomocou
ktorých sú navzájom prepojené všetky okolité objekty a časti územia. Cena
rekonštrukcie
obsahuje
spevnené plochy, mobiliár
a fontánu. Okrem samotnej
stavby sa vykonali aj sadové úpravy, a to 30 stromov
a 987 kríkov.
„Rekonštrukcia Slnečných
schodov na sídlisku Hájik bola nevyhnutná. Staré schody boli neestetické

Slnečné schody na sídlisku Hájik v Žiline

a nebezpečné. Nové schody
prinesú estetickosť a pohodlný presun. Práce sa žiaľ
predĺžili, čo však nie je vinou
mesta, ale dodávateľa prvej
etapy prác. No myslím si, že
sa oplatilo čakať a výsledok

je priam ohromujúci. Veľká
vďaka patrí architektovi, projektantom a všetkým zainteresovaným stranám, bez nich
by sme tu dnes nestáli,“ dodal
primátor.
REDAKCIA

Základné školy hodnotili školský rok 2015/2016
S blížiacim sa záverom školského
roka nastáva čas
hodnotenia. Zo 14
základných škôl
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Žilina odchádza na
stredné školy
a osemročné gymnáziá 585 žiakov.
Od septembra 2016
zasadne prvýkrát do
školských lavíc
971 detí.

O

krem plnenia školského vzdelávacieho programu sa žiaci a učitelia venovali aj mimoškolskej
činnosti. Zúčastňovali sa rôznych súťaží a aktivít, v ktorých
obsadzovali popredné miesta
v rámci kraja aj Slovenska.
Úspešní boli športovci – basketbalisti, volejbalistky, florbalisti, ale aj žiaci, ktorí sa
venujú umeleckému prednesu, vedomostným súťažiam
v cudzom jazyku, matematike, dejepisu či chémii. Najväčší počet detí sa zapojil do
výtvarných súťaží, v ktorých
zbierajú aj medzinárodné
ocenenia, množstvo krásnych
diel bolo možné vidieť aj vo
vestibule Mestského úradu
v Žiline.

JEDNOTLIVÉ ZÁKLADNÉ
ŠKOLY A ICH NAJVÄČŠIE
ÚSPECHY:
Základná škola Lichardova
organizácia workshopov na
pomoc žiakom s poruchami
učenia,
každoročná zbierka na
pomoc Detskému domovu
v Necpaloch,
vo florbale získala 1. miesto
v krajskom kole.
Základná škola s materskou
školou Gaštanová
Miturová a Kupková –

„Tvorím vlastnú knihu“ –
postup do medzinárodného
kola.
Základná škola s materskou
školou Do Stošky
1. miesto v celoslovenskej
súťaži z informatiky (kategória KOMIKS + príprava grafických materiálov pre materské školy),
Letné majstrovstvá Slovenska v plávaní 12 – 13 roční
žiaci: 1. miesto – 50 m voľný
spôsob, 1. miesto – 100 m prsia, 1. miesto – 100 m motýlik, 1. miesto – 200 m motýlik,
1. miesto – 200 m polohové
preteky, 1. miesto – 400 m polohové preteky,
2. miesto v krajskej súťaži
orientačného behu.
Základná škola s materskou
školou Ulica sv. Gorazda
Jakub Mosor z 9. B získal
v krajskom kole matematickej
olympiády 2. miesto.
Základná škola Martinská
víťazi krajského kola – volejbal chlapci, volejbal dievčatá
a basketbal chlapci,
v súťaži Európa v škole postup do celoslovenského kola.
Základná škola Námestie
mladosti
Eliška Luptáková 8. A – krajské kolo olympiády ruský jazyk – 1. miesto,
Soňa Brodňanová 8. B – regionálne kolo súťaže Štúrov
Zvolen – 1. miesto,
Eliška Luptáková 8. A – krajské kolo súťaže Štúrov Zvolen
– 1. miesto,
Daniel Saberi 7. B – celoslovenské kolo vo francúzskom
jazyku – 2. miesto,
Lucia Harciniková 7. C – celoštátne kolo vo francúzskom
jazyku – 3. miesto,
Emma Koniarová 9. A –
Kukučínova literárna Revúca
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– súťaž vo vlastnej tvorbe
(próza), celoslovenské kolo –
1. miesto,
Lucia Harciníková 7. C – celoslovenské kolo Fyzikálnej
olympiády – 3. miesto,
Milan Petrík 7. A – krajské
kolo Technickej olympiády –
1. miesto,
Zuzana Michaličková 7. C
– Majstrovstvá Slovenska v
cezpoľnom behu – 2. miesto.
Základná škola Slovenských
dobrovoľníkov
Medzinárodná súťaž Trenčiansky robotický deň (11.
ročník súťažnej prehliadky
autonómnych robotov) – tím
súťažiacich Amavet 606 pri
Základnej škole Slovenských
dobrovoľníkov Žilina – 1.
miesto v kategórii Stavebnice
robotov,
Matúš Štaffen – Majstrovstvá okresu v cezpoľnom
behu – 2. miesto,
Karolína Vidrová 3. A –
súťaž Vesmír očami detí – postup do celoslovenského kola.
Základná škola s materskou
školou Školská
Berenika Ryboňová a Silvia
Miartušová – postup do medzinárodného kola v súťaži
Tvoríme vlastnú knihu,
Manfréd Strobel – Olympiáda v nemeckom jazyku, krajské kolo – 3. miesto.
Základná škola Limbová
Nina Marunová 4. A –
okresné kolo Pytagoriády
v kategórii P4 – 1. a 2. miesto,
Eliška Klinovská, Natália Kordovaníková, Marek
Spišák a Martina Sartorisová
z 8. B –medzinárodná súťaž
Project competition heroes,
myths and legends – 2. miesto.
Základná škola s materskou
školou Trnové

Celoslovenská súťaž v tvorbe
školských časopisov PRO SLAVIS – 1. miesto,
Literárna súťaž pri príležitosti
narodenia Ľudovíta Štúra:
Ema Fabianová 9. A – Je Ľudovít Štúr len postava z minulosti?
– 1. miesto,
Ľuboš Homza – Výtvarná súťaž
Ľudovít Štúr – 1. miesto,
Šaliansky Maťko – recitačná
súťaž okresné kolo – 2. miesto,
Účasť a organizácia celoslovenskej finančnej zbierky pre
onkologicky chorých pacientov počas Dňa narcisov, vyzbierali žiaci 9. A spolu 1 700 eur,
Účasť žiakov 6. ročníka
v RTVS Bratislava na natáčaní dejepisno-pohybovej
súťaže „Daj si čas“.
Základná škola Jarná
Basketbal chlapci – majstri
Slovenskej republiky,
volejbal dievčatá – 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska.
Základná škola V. Javorku
Okresné kolo Biologickej
olympiády – Katka Krištofová zo 6. triedy – 1. miesto,
Timea Gogová zo 6. triedy –
3. miesto,
Alexandra Belanová – Literárna súťaž za knihu Romanko – 1. miesto.
Základná škola Karpatská
Škola sa zapojila do nasledovných súťaží: Elektronizácia
vzdelávacieho
systému regionálneho školstva, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, Erazmus+,
projekt mobility zamestnancov, Zelená škola, Naše
mesto, Úsmev pre strom,
Detský čin roka, Bezpečne na bicykli, Hovorme
o jedle, S hadom na zebre.
REDAKCIA
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Výbory v mestských častiach informujú
Volebný obvod č. 7 informuje
Ťažiskom našej spolupráce s voličmi
v Žilinskej Lehote,
Strážove, Bánovej
a Závodí, teda Branislava Delinčáka
a Františka Kosu, je
permanentný, prakticky denný styk
nielen s voličmi, ale
všetkými občanmi,
teda aj nevoličmi.

Na začiatku roka
2016 poslanci
s občanmi jednotlivých mestských
častí volebného obvodu č. 8 (ďalej len
„MČ“) na spoločných stretnutiach
poslancov
s občanmi formulovali požiadavky do
investičného plánu
mesta Žilina na
roky 2016 – 2020
za jednotlivé MČ.

V ostatnom období ste sa
na rôznych úrovniach stretli spolu viac ako tridsaťkrát,
pričom si spoločné diskusie o problémoch týchto
mestských častí pochvaľovali obe strany, pretože priniesli hmatateľné a verejnoprospešné výsledky.
Ľudia i my poslanci sme
pyšní, že sa nám podarilo
dohodnúť so Slovenským
vodohospodárskym podnikom, ktorý na náš podnet začal veľmi zodpovedne čistiť brehy Rajčanky
i koryto, takže osoh budú
mať z našich aktivít nielen
obyvatelia okolo rieky, ale
všetci Žilinčania i cezpoľní.
Po rokoch márneho volania
o rekonštrukciu kultúrneho
domu v Žilinskej Lehote sa
tunajší obyvatelia dočkali.
Na základe našich iniciatív
sa nám podarilo presadiť
(a nájsť na to aj finančné
prostriedky) opravu tejto
budovy. Najskôr sa vymenili
okná na spodnom podlaží
a momentálne sa finišuje
s prípravou prác na oprave
strechy, ktorá je v havarijnom stave. V tejto mestskej časti sa nám podarilo
kompletne zrekonštruovať
mestský rozhlas, po ktorom
občania márne volali roky
dozadu.
Nezabúdali sme ani na
ostatné
mestské
časti.
V Strážove je v plnom
prúde príprava na rekonštrukciu pamätníka hrdinom SNP. Ten pôvodný je
sčasti rozkradnutý, schátralý a hrdinovia SNP by
z neho určite nemali radosť.

Zľava Mgr. Branislav Delinčák,
František Kosa, poslanci obvodu č. 7

Nový pamätník bude v plnej
paráde pripravený na oslavy
SNP v auguste t.r. V Závodí sme spracovali projekt
prechodu pre chodcov na
Závodský cintorín a aj na
Kvačalovú ulicu. Ľudia sa ho
intenzívne domáhali.
Podstatne sa tu zníži riziko
smrteľných kolízií chodcov
s autami a chceme ho kolaudovať ešte v tomto roku. Keď
SPP dokončí rekonštrukcie
plynových potrubí, zabezpečíme povrchy pozemných komunikácií, čo podstatne zlepší jazdu po nich.
Sme pred podpisom zmluvy
s urbárom, ktorá by mala
priniesť rekonštrukciu celého parku v Závodí, ten
by mal byť ozdobou nielen
Závodia, ale celej Žiliny.
Na základných školách
v Bánovej a Závodí usporiadame oslavy MDD a uctíme
si hrou i drobnými pozornosťami najmenších, zahráme divadlo, možno navarí-

me pre dospelých aj fajnový
guľáš, každého pozveme
na túto akciu extra. Dlho
požadovaný mestský rozhlas bude aj v oboch týchto mestských častiach, a to
ešte tento rok. Po zrekonštruovaní parku na Jabloňovej ulici, ktorý spoľahlivo
slúži dnes všetkým, by sme
chceli opraviť aj chodník na
Ulici oslobodenia, veríme,
že budeme úspešní.
Chceli by sme poďakovať
všetkým občanom, ktorí
nám fandia a pomáhajú.
Aj tým, ktorí nám permanentne, bez ohľadu na to, či
oprávnene alebo len tak zo
zlosti na celý svet, nadávajú. Chápeme, že nie každý
si môže otvoriť ústa doma
a berieme tieto nadávky ako
službu rodinám kverulantov.
Mgr. Branislav Delinčák,
František Kosa

V jarných mesiacoch poslanci za mestské časti Bytčica a Solinky organizovali
verejné brigády zamerané na čistotu verejného priestranstva.
Anton Trnovec a Jozef Juriš na brigáde
s Bytčičanmi.
Brigáda v Bytčici

Ľubomír Bechný, Miroslav Sokol
a Peter Cibulka so Solinkármi, ktorí
nezištne pomáhali.
Všetkým zúčastneným patrí
veľké ĎAKUJEME!
Brigáda na Solinkách

www.zilina.sk

Volebný obvod č. 8 informuje

Tu sa opäť ukázalo, že občania MČ sú dlhodobo
nespokojní s riešením ich
požiadaviek týkajúcich sa
najmä dokončenia vodovodu a kanalizácie, opráv
ciest v jednotlivých MČ.
Cítia istú zatrpknutosť,
lebo MČ podľa názoru občanov dlhodobo zaostávajú vo vývoji oproti častiam
centra mesta a sídliskám.
Bude potrebné preto tieto
oprávnené požiadavky občanov MČ začať postupne čo najskôr realizovať,
aby v 21. storočí bola pre
všetkých občanov MČ zabezpečená možnosť pripojenia sa k verejnému
vodovodu,
kanalizácii
a k plynu.
Začiatkom tohto roka bol
slávnostne
odovzdaný
erb mestskej časti Vranie.
Naštartoval sa proces prípravy vyhotovenia erbov
aj ostatných MČ, lebo
máme za to, že je potrebné
v záujme podpory identity a z úcty k minulosti
a predkom zabezpečiť erby
aj v ostatných MČ.
Poslancom v spolupráci
so zástupcami mesta Žilina sa podarilo zrealizovať
viacero požiadaviek občanov, v ďalšom uvádzame
len najdôležitejšie.
V Budatíne došlo k odstráneniu stánkov na Námestí hrdinov, ktoré dlhodobo narúšali estetický
vzhľad námestia. Uvedený
priestor by nemal slúžiť
ako parkovisko, ale mal by
byť zachovaný účel tohto
priestoru ako ústredného
centrálneho mestotvorného priestoru pre občanov
tejto MČ.
Poslancom spolu s občanmi Budatína sa podarilo
zabrániť realizácii projektu na historickej časti zvyšku starého mosta,
kde malo byť vybudované servisné stredisko pre
cyklistov spolu s prevádzkovaním občerstvenia.
Po vyjadrení nesúhlasného stanoviska občanov
a poslancov na viacerých

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

stretnutiach, ako aj na rokovaní mestského zastupiteľstva a následne na spoločnom stretnutí všetkých
zainteresovaných strán investor od pripravovaného
zámeru upustil.
V Zástraní došlo k dovybaveniu
kuchynky
a čiastočnej rekonštrukcii
kultúrneho domu, ktoré
prispejú k zvýšeniu možností využívania KD.
Pre občanov Brodna bol
schválený dlhodobý prenájom pozemku (známy
ako tzv. starý cintorín
vedľa bývalej materskej
školy) od Slovenského pozemkového fondu
pre mesto Žilina. Občania Brodna v spolupráci
s miestnym pánom farárom plánujú na tomto pozemku vybudovať pietne
a odpočinkové miesto pre
občanov Brodna.
Pre Brodno aj naďalej
zostáva prioritou rekonštrukcia potoka Brodnianka, v príprave ktorej
sa naďalej pokračuje.
V Zádubní sa podarilo
opraviť poškodenú časť
zatrubnenia kanála na odvod dažďovej vody na ulici
Richtárskej.
V časti nad centrom Náruč bol pri autobusovej
zastávke vybudovaný priestor, umožňujúci cestujúcim bezpečne vystúpiť
z autobusu na miesto
mimo komunikáciu. Tu
ešte bude potrebné vybudovať a vyznačiť aj priechod pre chodcov.
Občania Zádubnia a Budatína opakovane požadujú prijať skutočne účinné opatrenia smerujúce
k zabezpečeniu dodržiavania rýchlosti vodičov
jazdiacich v smere od Zástrania do Budatína po
Zástranskej ulici a zabezpečeniu ochrany života
a zdravia občanov idúcich
pešo po tejto komunikácii. Poslanci v spolupráci s
náčelníkom mestskej polície požiadali o spoluprácu riaditeľa OR PZ Žilina
v tejto veci, na základe
čoho v mesiaci marec došlo k opakovaným meraniam rýchlosti MV na
tomto úseku. V hľadaní
opatrení sa bude na ďalej
pokračovať.
Vo Vraní a Považskom Chlmci sa podarilo zabezpečiť
opravy časti ciest, ktoré nezaťažili mestský rozpočet,
ale vďaka vedeniu mesta
sa tieto rekonštrukcie pre-

vádzajú sponzorsky. V P.
Chlmci je stále prioritou
kanalizácia a výstavba budovy na stretnutia občanov.
Prioritou pre občanov Vrania a Brodna je aj výstavba
lávky ponad rieku Kysuca,
ktorá je dlhodobo vo veľmi
zlom technickom stave. Občanov trápi naďalej aj zosuv
svahu okolo hlavnej cesty,
zastabilizovanie ktorého je
už v štádiu prípravy realizácie.
V MČ boli určené trhové miesta, čím došlo
k zoficiálneniu doteraz používaných miest na predaj
výrobkov. Ďalej v obvode
došlo konečne k označeniu
ulíc tabuľami s príslušnými
schválenými názvami.
Počas zimy boli VPP pracovníci využívaní na zabezpečenie údržby chodníkov
a komunikácií, prípadne pracovali v školách či
škôlkach pri vykonávaní
rôznych pomocných prác.
Došlo aj za ich pomoci
k zlikvidovaniu viacerých
čiernych skládok. V súčasnosti sa venujú udržiavaniu čistoty a údržbe zelene
v MČ.
Poslancom sa podarilo zabezpečiť množstvo drobných požiadaviek občanov,
ktoré boli vznesené či už
na stretnutiach poslancov
s občanmi, alebo zaslané
osobne. Na všetkých požiadavkách poslanci výboru
usilovne pracujú a prejednávajú ich s vedením mesta,
vedúcimi odborov.
Počas prvého májového
týždňa poslanci s pánom
prednostom MsÚ osobne
obišli MČ obvodu a poukázali na najpálčivejšie
problémy, ktoré je potrebné
promptne riešiť v jednotlivých MČ.
V obvode sme si uctili sviatok Dňa matiek, kde ZO
JDS v spolupráci s miestnymi poslancami zablahoželali na slávnostných
stretnutiach matkám z ich
volebného obvodu k tomuto sviatku.
Na záver chceme touto
cestou tlmočiť poďakovanie občanov vedeniu
mesta Žilina, ako aj kolegom poslancom za pomoc
a ústretový prístup pri realizovaní požiadaviek občanov a pri ich schvaľovaní na
zastupiteľstve.
Poslanci volebného
obvodu č. 8:
Ing. Ján Pažický,
Mgr. Emília Talafová,
Ján Púček
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Separujme odpad správne

CENTRUM VOĽNÉHO
ČASU V ŽILINE
LETO 2016

Tábory – pobytové
FUTBALOVÝ TÁBOR I., II. – Kunerad
Termíny: 1. turnus: 6. – 8. 7. 2016, 2. turnus: 13. – 15. 7. 2016
Pre deti od 7 – 11 rokov, Počet detí: min. 20, max. 30
Cena: 66 eur na dieťa (pitný režim, 5x denne strava, materiálne zabezpečenie, pedag. dozor, doprava, ubytovanie)
Info: 0918 683 079
FOLKLÓRNY PRÁZDNINOVÝ RAJ – Morava (Bíla, Staré Hamry)
Termín: 11. – 15. 7. 2016
Pre deti od 6 – 14 rokov, Počet detí: min. 20
Cena: 125 eur na dieťa (pitný režim, 5x denne strava, materiálne zabezpečenie,
pedag. dozor, doprava, ubytovanie)
Info: 0905 643 514
INDIÁNSKÝ TÁBOR – Dlhá nad Oravou
Termín: 14. 7. – 16. 7. 2016
Pre deti od 7 – 11 rokov, Počet detí: min. 20, max. 30
Cena: 150 eur na dieťa (pitný režim, 5x denne strava, rôzne voľnočasové a pohybové atrakcie, doprava, ubytovanie)
Info: 0918 683 079
ŠPORTOVÝ TÁBOR I., II. – Jablunkov
Termíny: 1. turnus: 20. – 22. 7. 2016, 2. turnus: 27. – 29. 7. 2016
Pre deti od 7 – 11 rokov, Počet detí: min. 20, max. 30
Cena: 150 eur na dieťa (pitný režim, 5x denne strava, rôzne voľnočasové a pohybové atrakcie, doprava, ubytovanie)
Info: 0918 683 079

Tábory – denné
MAĽOVANÉ PRÁZDNINY, CVČ Vlčince, Zvolenská 20
Termín: 1. 7. 2016
Pre deti od 7 – 10 rokov, Pobyt od 8.00 do 15.30 hod.
Počet detí: min. 10, max. 12
Cena: 4 eurá na dieťa (pitný režim, materiálne zabezpečenie, pedag. dozor)
Info: 0905 605 299
PRÍMESTSKÝ TÁBOR I., II., CVČ Kuzmányho 105
Termíny: 1. turnus: 4., 6. – 8. 7. 2016, 2. turnus: 11. – 15. 7. 2016
Pre deti od 7 – 10 rokov, Počet detí: min. 20, max. 25
Pobyt denne od 8.00 do 16.00 hod.
1. turnus cena: 40 eur na dieťa
2. turnus cena: 50 eur na dieťa
(pitný režim, obed, materiálne zabezpečenie, pedag. dozor)
Info: 0903 865 310
PRÍMESTSKÝ TÁBOR, CVČ Vlčince, Zvolenská 20
Termín: 4. 6. – 8. 7. 2016
Pre deti od 7 – 12 rokov, Počet detí: min. 20, max. 30
Pobyt denne od 8.00 do 15.30 hod.
Cena: 20 eur na dieťa (pitný režim, materiálne zabezpečenie, pedag. dozor, výlety)
Info: 0908 272 072, 041/52 541 14
FUTBALOVÝ TÁBOR I., II. – Žilina
Termíny: 1. turnus: 6. – 8. 7. 2016, 2. turnus: 13. – 15. 7. 2016
Počet detí: min. 15, max. 25, Pre deti od 7 – 10 rokov
Pobyt denne od 8.00 do 16.00 hod.
Cena: 66 eur na dieťa (pitný režim, pedag. dozor)
DENNÝ TANEČNÝ TÁBOR, CVČ Vlčince, Zvolenská 20
Termín: 11. – 15. 7. 2016
Pre deti od 7 – 9 rokov, Počet detí: min. 10, max. 16
Pobyt denne od 8.00 do 15.30 hod.
Cena: 15 eur na dieťa (pitný režim, materiálne zabezpečenie, pedag. dozor)
Info: 0908 272 072

Na tábory sa prihlasuje najneskôr do 17. 6. 2016!!!
Info: Centrum voľného času,
Kuzmányho 105, Žilina 010 01;
tel. 041/562 11 78;
cvczilina@cvczilina.sk;
www.cvczilina.sk
Prihlášky a tlačivá nájdete na našom webe.
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Odpad je jedným
z najväčších nebezpečenstiev pre
životné prostredie.
Neustále zvyšovanie
produkcie rôznych
druhov odpadu, vrátane komunálneho
odpadu, predstavuje
problémy ekologického, ekonomického
i spoločenského charakteru. Buďme tak
ohľaduplní k svojmu
okoliu a separujme
odpad správne.

P

oslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline prijali
nové všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré upravuje
správne nakladanie s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom a triedeným komunálnym odpadom,
ktorý vzniká na území mesta
Žilina.
KOMUNÁLNY ODPAD
Vývozný cyklus zberných nádob je stanovený nasledovne:
a) rodinné a bytové domy
v mestských častiach – 1 x týždenne,
b) sídliská Vlčince, Solinky,
Hájik, Pod nemocnicou – 3 x
týždenne,
c) sídliská Hliny I až VII – 2 x
za týždeň,
d) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – vývozný cyklus zberných nádob
a vriec min. 1 x týždenne.
Zvýšenie frekvencie vývozu je
možné písomne dohodnúť na
základe žiadosti s príslušným
odborom MsÚ,
e) prevádzky, ktorým bude
udelená výnimka – využitie
vrecového systému, budú odpad odovzdávať priamo vývozcovi na prevádzke podľa
požiadavky a schváleného
harmonogramu vývozu,
f) záhradkárske osady – na
zber komunálneho odpadu zo
záhradkárskych osád sa použijú veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú pristavené na
základe dohody s príslušnou
záhradkárskou organizáciou
max. 2 x ročne,
g) cintoríny – vývoz veľkokapacitných
kontajnerov
a zberných nádob z cintorínov zabezpečuje mesto podľa
potreby správcu cintorínov.

ODPAD S OBSAHOM
ŠKODLIVÍN
Do tejto skupiny patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy
a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, detergenty (pracie
prášky, čistiace prostriedky),
drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené
olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami
a pod. Takýto druh odpadu sa
odovzdáva na zberný dvor. Je
zakázané ukladať ho do zberných nádob alebo vedľa nich.
TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU
Na území mesta je zabezpečený triedený zber: papiera, skla,
plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov),
viacvrstvové kombinované
materiály (napr. TetraPack),
elektroodpadov z domácností, textilu, použitých prenosných batérií a akumulátorov
a automobilových batérií
a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych
liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých
olejov a tukov z domácností,
biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov
vrátane odpadu z cintorínov.
V meste je zavedený systém
zberných nádob a vrecový
systém. Oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu
sa môžu bezplatne odovzdať
aj na zbernom dvore.
Zberné nádoby určené na
triedené zložky komunálneho
odpadu a ich vývozný cyklus:
papier (modré nádoby) – 1 x
týždenne, plasty (žlté nádoby)
– 1 x týždenne, sklo (zelené
nádoby) – 2 x za mesiac, kovové obaly (červené nádoby)
– 1 x za mesiac a viacvrstvové
kombinované materiály na
báze lepenky (oranžové nádoby) – 1 x za mesiac.

Týždenný plán, ako aj zmeny vo vývoze komunálneho
a triedeného odpadu v meste
a mestských častiach nájdete
na stránke mesta: http://www.
zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto.

ELEKTROODPAD
Z DOMÁCNOSTÍ
Medzi elektroodpad patria napr. televízory, rádiá,
počítačová,
kancelárska
a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické
náradie atď. Odovzdávajú
sa na zbernom dvore na
Jánošíkovej ulici. Dvakrát
ročne je v meste zabezpečený mobilný zber.

DROBNÝ STAVEBNÝ
ODPAD
Pri vykonávaní stavebných
prác je zakázané ukladať
vzniknutý drobný stavebný
odpad (zmes betónu, tehál,
obkladačiek a pod.) do nádob
určených na zmesový komunálny alebo triedený odpad.
Stavebný odpad odovzdajú fyzické osoby na vlastné náklady do zberného dvora alebo
formou množstvového zberu.

TEXTIL
Textilom vhodným na zber
sa rozumie čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov,
prikrývky, deky, posteľná
bielizeň), topánky (topánky
iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály
a pod.). Zber textilu prebieha celoročne do špeciálnych
označených zberných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené
po celom území mesta. Fre-

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

kvencia vývozu je určená 1 x
za 2 týždne, prípadne podľa
potreby.
POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY
A AUTOMOBILOVÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Občania môžu odovzdať použité batérie a akumulátory
výrobcovi uvedeného druhu
odpadu, ako aj na predajných
miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na
iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom
o odpadoch, a to bez ohľadu
na ich výrobnú značku a na
dátum ich uvedenia na trh.
Občania môžu použité batérie
a akumulátory odovzdať aj na
zbernom dvore.
HUMÁNNE A VETERINÁRNE LIEKY NESPOTREBOVANÉ FYZICKÝMI
OSOBAMI, ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Nespotrebované humánne
a veterinárne lieky sú občania
povinní odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné
ich zhromažďovať. Zakazuje
sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo
vedľa nich.
JEDLÉ OLEJE A TUKY
Z DOMÁCNOSTÍ
Jedlé oleje a tuky môžu občania odovzdať na zberné miesta
zberových spoločností, ktoré
majú na túto činnosť potrebný
súhlas a zmluvu s obcou. Uvedený druh odpadu je možné
odovzdať na zbernom dvore.
Oleje a tuky sa odovzdávajú
v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne,
do vyhradených, označených
zberných nádob, ktorých
umiestnenie bude zverejnené
na webovom sídle mesta.
NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM
KOMUNÁLNYM ODPADOM VHODNÝM NA
KOMPOSTOVANIE
Fyzické osoby – poplatníci, vrátane záhradkárskych
osád, sú povinní kompostovať
a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad
vhodný na kompostovanie
na svojich domácich kompostoviskách na území vlastnej
nehnuteľnosti. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad
vhodný na kompostovanie
môžu fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta doviezť aj do zberne na to
určenej.
ODPADOVÉ PNEUMATIKY
Odpadové pneumatiky je
možné odovzdať iba pneuservisu v akomkoľvek množstve
alebo distribútorom pneumatík bez podmienky viazania
na kúpu novej pneumatiky
alebo iného tovaru, bez ohľadu na ich výrobnú značku,
dátum uvedenia na trh alebo
použitie.
REDAKCIA
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Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca
sa blíži ku koncu

Žilinčania nezabudli na
svoje mamičky
Mesiac máj je známy aj tým, že si pripomíname Deň matiek. Je nespochybniteľné, že od nepamäti ženy – matky zohrávali dôležitú úlohu
v spoločnosti. Najúžasnejším poslaním ženy je dávať život novému človeku. Ľudská spoločnosť to tak zariadila, že žena, muž a deti tvoria rodinu. Únia materských centier Slovenska organizovala 7. mája v spolupráci s mestom Žilina milé podujatie Míľa pre mamu, na ktorom si azda
prišli na svoje najmä deti.

V súčasnosti sa vykonáva rekonštrukcia najvýznamnejšej secesnej budovy
v Žiline – Rosenfeldovho paláca, ktorý
sa nachádza na
Ulici Jozefa Miloslava Hurbana. Ako
pokračujú rekonštrukčné práce na
pamiatke, sa bol
osobne presvedčiť
primátor mesta Žilina Igor Choma.

Rosenfeldov palác

M

esto
dlhodobo
plánovalo
rekonštrukciu tejto pamiatky, no hlavnou
prekážkou bol nedostatok
finančných prostriedkov.
Vedeniu mesta sa podarilo na rekonštrukciu získať
prostriedky z fondov Európskej únie, a to vo výške
viac ako 3 milióny eur.
Rekonštrukcia paláca je
riešená prostredníctvom
projektov z dvoch rôznych zdrojov – „Regionálny operačný program“
a „Nórske fondy“:

Míľa pre mamu prilákala celé rodiny

• 1. projekt – Regionálny
operačný program – celkové schválené výdavky
2 489 770,50 eura,

Programu sa zúčastnili aj tí najmenší

Presklená terasa zo zadnej časti paláca

vané časové harmonogramy
a nevznikal tak sklz pri jeho
následnom odovzdaní,“ dodal primátor Igor Choma.
Rosenfeldov palác je významnou architektonickou

Nechýbal kultúrny program

Kurz prvej pomoci
Učím sa pomáhať maminke
Podkrovie paláca

Lesopark Chrasť bol plný detí

Otvorenia sa zúčastnili aj poslanci
Anton Trnovec a Jozef Juriš

• 2. projekt – Nórske fondy
– celkové schválené výdavky
695 204 eur.
Rekonštrukčné práce na
paláci sa začali v júni 2015
a pokračujú dodnes. Osobne
sa o tom presvedčil primátor
mesta Žilina. „Rosenfeldov
palác je pre mesto Žilina architektonický skvost. Preto osobne dohliadam na priebeh
rekonštrukcie tak, aby sa zachovala jeho historická krása.
Kontrolné dni vykonávame aj
z dôvodu, aby boli dodržia-

Pôvodná maľba v interiéri paláca

O priebehu rekonštrukcie
či o histórii tejto významnej
žilinskej secesnej pamiatky
sa môže verejnosť dozvedieť
aj prostredníctvom stránky:
http://rosenfeld.zilina.sk/.

„Materinská láska, objatia, nežnosti, istoty, povzbudenia i porozumenia, pocit domova sa nedajú ničím nahradiť. Pracovná doba mamičky
je často 24 hodín denne, a to každý deň. Obdivujem, koľko energie sa v
matkách skrýva. Ochotne a s láskou pomáhajú svojim deťom či vnukom
v ktorúkoľvek hodinu,“ v rozhovore spomenul primátor Igor Choma.

www.zilina.sk

V minulosti tu sídlila Žilinská obchodná banka,
neskôr slúžil ako Pioniersky
dom, potom Okresný dom
pionierov a mládeže a naposledy ho využívalo Centrum voľného času Spektrum. Rosenfeldov palác je
od roku 2011 pre nevyhovujúci technický stav budovy pre verejnosť uzavretý.

Palác sa zachoval takmer
v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailmi, preto bol v roku
2009 vyhlásený za národnú
kultúrnu pamiatku.

Ani v tomto roku nechýbala spoločná prechádzka

REDAKCIA

pamiatkou v Žiline, ktorá
bola postavená podľa projektu architekta M. Rautera v roku 1907 údajne ako
zmenšená napodobenina
viedenského zámku Belveder. Mestský palác pomenovaný podľa majiteľa,
žilinského bankára Ignáca
Rosenfelda, sa nachádza
v historickom centre Žiliny
na Ulici Jozefa Miloslava
Hurbana.

Prehliadka už zrekonštruovaných priestorov Rosenfeldovho
paláca
Rosenfeldov Palác

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

REDAKCIA
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Žilinská nemocnica má nové ciele
Redakcia Radničných novín mesta Žilina sa porozprávala s MUDr. Ivanom Mačugom, ktorý bol
v marci tohto roka menovaný do funkcie nového riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou
v Žiline.
Zaujímali sme sa predovšetkým o ciele popredného strediska zdravotnej starostlivosti pre Žilinu a spádové okolie. Je zaujímavé, že história
nemocnice siaha do obdobia pred 1. svetovou vojnou, kedy rakúsko-uhorská vláda dala súhlas na vybudovanie Uhorskej kráľovskej štátnej očnej
nemocnice. Nedá sa nespomenúť žilinského rodáka MUDr. Vojtecha Spanyola, ktorý stál pri jej samotnom zrode a okrem riaditeľa bol aj 48 rokov
vo funkcii primára očného oddelenia.
1. Vo funkcii riaditeľa žilinskej fakultnej
nemocnice ste už takmer dva mesiace. Aké
máte plány?
Mojou úlohou je zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb pre pacientov, skvalitňovať zdravotnícky personál, rekonštruovať
a modernizovať zdravotnícku infraštruktúru a tiež podporovať vzdelávanie
a výskum. Budem sa snažiť o postupnú rekonštrukciu jednotlivých častí komplexu
nemocnice. Vzhľadom na to, že samotná
nemocnica má viac ako sto rokov, je potrebné inovovať aj jej prístrojové vybavenie.

telia, pán predseda kraja i pán primátor,
osobne zaujímali o situáciu v nemocnici a mali snahu pomôcť. Neskončilo to
však iba pri tom. Od švajčiarskeho Rádu
maltézskych rytierov sme dostali sto používaných elektrických polohovateľných
postelí. Podmienkou partnera však bolo
osobné prebratie v Berne. Jednej z takýchto brigád sa spolu so mnou, námestníkom riaditeľa, dekanom z Rajca zúčastnil i primátor. Všetci sme priložili ruku
k dielu bez nároku na odmenu a v rámci
svojho pracovného voľna, ďakujem im za
pomoc a dúfam, že nebola posledná.

2. V čom sa zlepší nemocnica ako taká?
V súčasnosti finišujeme s rekonštrukciou
interného oddelenia, ktoré bolo v havarijnom stave. Na jeho rekonštrukciu schválila
vláda dotáciu viac ako 550-tisíc eur. Opravili sme balkóny, zábradlie, vymenili okná,
obnovili priestory interného oddelenia.
Úspešne spolupracujeme so spoločnosťou Kia Motors Slovakia. Minulý rok
podporili rekonštrukciu štyroch oddelení. Zrekonštruovali nielen nemocničné
priestory, ale časť finančných prostriedkov sa použilo na nákup polohovateľných
postelí a ďalšieho potrebného vybavenia
izieb pre pacientov. Teraz v máji by mala
začať druhá fáza rekonštrukcie. Jej súčasťou bude dokončenie rekonštrukčných prác v liečebni dlhodobo chorých
a pediatrie, kde vďaka terénnym úpravám
vznikne priestor na vybudovanie detského
parku. Nový šat získa aj oddelenie urológie.
V rámci parkovacej politiky máme vypracovaný projekt, ktorý počíta s parkovacími
miestami pri hlavnej budove polikliniky.
Jeho súčasťou je i rozšírenie vozovky od
kruhového objazdu pred budovou, kde sa
nachádza pediatrické oddelenie a pediatrická ortopédia, a budovou ORL.

V žilinskej nemocnici sa rekonštruuje

4. Hovorili ste o postupných rekonštrukciách oddelení, plánujete v nemocnici
ešte nejaké zmeny, prípadne otvorenie
nových ambulancií?
V súčasnosti ústavnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje 19 lôžkových oddelení. Ambulantnú starostlivosť o pacientov
zabezpečuje 64 odborných ambulancií.
Od 1. júla by sme chceli otvoriť lôžkovú
časť FRO oddelenia, v súčasnosti máme
ambulantnú časť. Rekonštrukciou urologického oddelenia vznikne samostatný
priestor pre odborné ambulancie pri urologickom oddelení. Stále je čo zlepšovať,
postupnými krokmi sa nám to určite podarí.

JÚN 2016

Posledný vojenský hrob
z 1. svetovej vojny
Hrob s pozostatkami
Antala Kosmala mal
na starom žilinskom
cintoríne pohnutý
osud. Dlhý čas to vyzeralo na jeho úplné
zmiznutie. Značná
časť žilinského mimoriadne pekného
vojenského cintorína
s 1 276 hrobmi zanikla z dôvodov výstavby Estakády v roku
1975.

Č

asť hrobových miest
v spodnej časti starého
cintorína, ktoré nezhltla
nová cesta, bolo nezodpovedne rozpredaných. Ostal len jeden s číslom 740. „Na ten sme
si chodili z času na čas posvietiť,“ uvádza Miroslav Pfliegel
st.
„Pri príprave prvej výstavy PREMENY ŽILINY
v roku 1985 som si tento hrob
odfotil aj s hrobmi okolo
a uverejnili sme ho vo výstave a neskôr, v roku 1990,
aj v rovnomennej knihe.
Keď som pred pár rokmi
s hrôzou zistil, že pomník
z tohto hrobu je pri hlavnom
kríži na Novom cintoríne, tak
som zostal z toho smutný, ale
povedal som si, že mu je tam
asi lepšie ako na smetisku. Pri
jeho obhliadke po nejakom
čase som však zistil, že kríž
na ňom je odlomený a hodený vedľa pomníka. Bolo mi
jasné, že po čase skončí aj tak
na smetisku. No nedalo mi to,
tak som sa rozhodol pátrať po
jeho neblahom osude. Podľa
fotografií hrobu aj s jeho okolím a za pomoci hrobára, ktorý neďaleko pripravoval nový
hrob, sme 22. februára 2016
našli miesto, kde bol donedávna kompletný hrob Antala
Kosmala. Málokto si vie predstaviť, ako mi poskočilo srdce
od radosti, keď som zistil, že

Hroby z 1. svetovej vojny

hrob je pôvodný a ležia v ňom
pozostatky vojaka a nestihli
doň pochovať ďalšieho nebožtíka. V kancelárii cintorína mi
to potvrdili ústretové zamestnankyne Žilbytu,“ dodáva.
„Následne som navštívil viceprimátora Patrika Gromu, aby som ho informoval,
v akom stave je vojnový hrob
a náhrobok. Ten za pomoci
Andreja Vidru, Mariána Cisárika v spolupráci s pánom

Obom spomínaným subjektom nie je
nemocnica ľahostajná. Pri hromadných
výpovediach sestier sa obaja predstavi-

ČÍSLO 16

Nezištná pomoc primátora Igora Chomu,
riaditeľa nemocnice Ivana Mačugu, námestníka
riaditeľa nemocnice Romana Mráza a dekana
Petra Hluzáka pri dovoze postelí

REDAKCIA

Antal Kosmal má opäť svoj náhrobný kameň,
ktorý sa našiel na Novom cintoríne

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Hrob bez náhrobného kameňa

Pavlom Mestickým (všetci
zamestnanci Mestského úradu
v Žiline) urgentne zabezpečili
prevezenie a základné opravenie náhrobného kameňa aj
s úpravou pôvodného hrobu
na Starom cintoríne. Vojnový hrob je zachránený, od
15. 4. 2016 je už na svojom
mieste a určite nezanikne tak ako tých ostatných
1 275 hrobov.“		
„Našou morálnou povinnosťou je dbať aj o to, aby
padlí vojaci mali v Žiline
nerušený odpočinok. I keď
neevidujeme
príbuzných
Antala Kosmala, ktorí by navštevovali toto pietne miesto, nie je to predsa dôvod na
to, aby toto hrobové miesto
bolo zrušené a ľubovoľne sa
s ním nakladalo,“ zdôraznil
zástupca primátora Patrik
Groma.

Fakultnú nemocnicu čakajú pozitívne zmeny

3. Nemocnica je síce štátne zdravotnícke
zariadenie, nachádza sa však v krajskom
meste. Ako hodnotíte spoluprácu s vyšším územným celkom a mestom?

Úplný hrob z roku 1983

MIROSLAV PFLIEGEL
a REDAKCIA

www.zilina.sk
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Radnica mesta Žilina ožíva umením
Od mesiaca marec
sa na žilinskej Radnici konajú výstavy
obrazov a ďalších
umeleckých diel.
Každý mesiac tak
vyhradené priestory
historickej budovy
ožívajú rozmanitým
podobami výtvarného umenia.

P

o ukončení výstavy
obrazov Mojmíra Vlkolačka na konci apríla
zaplnili priestory Radnice
obrazy od známeho akademického maliara Jozefa
Krakovského. Vernisáž výstavy bola oficiálne otvorená
zástupcom primátora Patrikom Gromom a samotným
autorom umeleckých diel
dňa 9. mája 2016. Po dobu
nasledujúcich májových dní
bola výstava Jozefa Krakovského sprístupnená širokej
verejnosti.

Výstavu si mohli nadšenci umenia pozrieť do
konca mája na Radnici mesta Žilina

V mesiaci jún je pre milovníkov umenia a kultúry pripravená na žilinskej Radnici
ďalšia vernisáž, a to v podobe
umeleckých obrazov od Daniely Bílkoveja.
REDAKCIA

Akademický maliar Jozef Krakovský pri otvorení výstavy

Na Radnici mesta Žilina sú v roku 2016 naplánované nasledujúce výstavy
(zmena programu jednotlivých výstav vyhradená):
JÚN

Daniela Bílková

JÚL

Počas letných prázdnin bez výstav

AUGUST

Počas letných prázdnin bez výstav

SEPTEMBER

Miroslav Pfliegel

OKTÓBER

Stano Lajda

NOVEMBER

Ľuboš Plešinger

DECEMBER

Vlado Bača

Žilinské Babenky reprezentovali
Žilinu v Prahe 15
Mestská časť Praha 15, ktorá je žilinským partnerským mestom, hostila
19. mája 2016 pri príležitosti Dňa seniorov tanečníčky zo žilinského klubu seniorov. Žilinské Babenky, ktoré účinkujú pod vedením pani Márie
Zagátovej, vyčarili svojím vystúpením úsmev na tvári niekoľkým stovkám seniorov.
Každoročne sa v priestoroch Domova s opatrovateľskou službou v Mestskej
časti Praha 15 koná Deň seniorov, kde v rámci pozitívnych partnerských vzťahov vystupujú i žilinské tanečné seniorské kluby. Počas tohtoročného Dňa
seniorov spríjemnil v Prahe 15 atmosféru seniorský klub Žilinské Babenky. Za
reprezentáciu mesta Žilina im patrí veľké poďakovanie.

www.zilina.sk
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Slávny festival ONE DAY JAZZ
opäť prichádza do Žiliny

Prvý raz vo svojej histórii sa uskutoční pod holým nebom – v Bratislave na nádvorí Bratislavského hradu a v Žiline na nádvorí divadelného
dvora Mestského divadla. Festival vychádza z koncepcie jedinečného hudobného spojenia zahraničných a domácich jazzových hudobníkov na jednom pódiu – spojenia, aké divák neuvidí na žiadnom inom
podujatí, keďže sú dramaturgicky stavané exkluzívne pre daný ročník festivalu. Tento ročník je venovaný spomienke na Davida Bowieho. Viac o festivale sa dozviete priamo od jeho riaditeľa, skvelého
hudobníka Martina Valihoru.
V poslednom čase sa do Žiliny vraciate často, čím vás toto
mesto priťahuje?
Rád sa do Žiliny vraciam
a nie je to len zásluhou môjho
vzťahu k Žiline a jej okoliu,
ale aj zásluhou organizátorov,
ktorí sa starajú o kultúrny
život v Žiline, ako je Tonko
Šulík v Mestskom divadle
Žilina či Ingrid Dolníková
na odbore kultúry mesta Žilina. Je to skupina ľudí, ktorí si
Hudobník Martin Valihora
vychádzajú v ústrety, a preto
Zdroj: Mestské divadlo Žilina
si myslím, že Žilina kultúrou
žije a do takého mesta sa ľudia dať dostatočný vlastný prie- festival, samozrejme, že oboharadi vracajú.
stor, aby mohli zahrať celý kon- tený o vlastnú tvorbu, lebo tak
cert a nebola to len prehliadka si ich aj David Bowie raz našiel
Poďme sa však viac poroz- 40-minútových setov. Sú to v jazzovom klube v New Yorku
právať o vašej srdcovej záleži- telesá, ktoré hrajú veľmi silnú a prizval ich do spolupráce. Dotosti, festivale One Day Jazz, hudbu so silným obsahom počul som sa, že David Bowie
s ktorým prídete do Žiliny v a veľkým odkazom a tento má predkov aj na Slovensku,
júni už po druhý raz. Tento fes- priestor si zaslúžia.
čo je úžasné. Ja som ich zavolal
tival organizujete v Bratislave
do Európy, kde budú mať dva
od roku 2008. Pôvodne ste začí- Veľkolepý koncert Avishaia koncerty na Slovensku, jeden
nali veľmi skromne, dnes tento Cohena sa uskutoční len na v Mestskom divadle Žilina
festival patrí medzi výnimočné Bratislavskom hrade 16. júna. 16. júna, druhý na Bratislavjazzové podujatia na Slovensku. Otváracím koncertom žilin- skom hrade 17. júna. Ďalší
Ako to všetko začalo?
ského One Day Jazzu 15. júna koncert odohrajú v Rakúsku.
Festival One Day Jazz začal ako bude dlho očakávaný a hlavjednodňový festival. Voľnomy- ne žiadaný comeback zosta- Pre One Day Jazz festival je
šlienkársky počin pridružený vy hudobníkov, spolužiakov dôležité aj prepájanie s lok mojim hráčskym aktivitám, z Berklee College of Music - kálnymi umelcami. Jednou
lebo som si povedal, že ako Johna Shannona, Dana Branti- z hlavných myšlienok festivalu
hudobník by som si rád uro- gana, Oskara Rózsu a vás. Stret- je, aby domáci interpreti dobil festival, ktorý nebude mať nete sa na pódiu po viac ako stali možnosť zahrať si s elitou
pevný čas ani mesto, ani perio- siedmich rokoch.
medzinárodnej hudobnej scédikum. Čas, kedy sa festival Waking Vision, Dan Brantigan ny. Platí to aj pre tento ročník?
konal, závisel od toho, kedy Quartet a Universal Cure sú Myšlienkou festivalu je zapájať
mohol vybraný interpret, kto- tri projekty v jednom, ktorých kultúrnu obec. Nie je to len
rého som chcel na festivale súčasťou boli štyria muzikan- festival, kde ľudia prídu, pozrú
mať. Lenže vývoj išiel ďalej, ti – John Shannon (trumpeta), koncert a idú domov. Chceme
ľudia festival začali vnímať, za- Dan Brantigan (gitara), Oskar prekračovať a búrať hranice,
čali sa z neho tešiť. Dostal som Rózsa (basa) a ja (bicie). To boli ktoré sú tu stále v nás, že sme
aj partnerskú a ekonomickú tri projekty, ktoré sme veľmi izolovaní od svetovej scény
podporu, tak sme sa dostali do intenzívne hrali od roku 2000 a ťažko sa nám tam dostáva.
bodu, kedy sa festival koná dva- do 2009 po Slovensku a vytvo- Málo kapiel od nás sú etablokrát do roka, je to periodikum rili sme si veľmi silnú základňu vané na medzinárodnej scéne.
– edícia jar/leto a jeseň/zima. fanúšikov. Bola to veľmi emo- Preto by som veľmi rád podVoľný nám ostal dátum, ktorý tívne orientovaná hudba, ktorá poril našu scénu a zapájal ich
sa prispôsobuje tomu, kedy niesla svoj odkaz. Nebolo to do festivalu. Na konci festivalu
môžu interpreti, ktorých chce- žánrové klišé. Teším sa z re- vždy hrajú všetci spolu nejakú
me pozvať. Domovská pôda nesancie tohto projektu, kto- skladbu, tým pádom si lokálni
festivalu je Istropolis. Vždy rý vlastne vznikol na podnet hudobníci zahrajú s veľkými
som však chcel mať aj open fanúšikov.
hudobníkmi. Tam vzniká ten
air jazzový festival, tak jednu
psychologický moment, keď si
edíciu, keď je teplejšie, som Vrcholom žilinského festiva- uvedomíme, že všetci sme jedsa tento rok rozhodol spraviť lu bude hudobná spomienka na rodina. Som akceptovaný a
vonku. Je to prvý experiment. na Davida Bowieho. Legende to je krásny pocit. Jedna z hlavTaký jazzový festival sa ešte vzdá hold newyorská formá- ných myšlienok festivalu je dáv Bratislave vonku neuskutoč- cia Donny McCaslin Group, vať priestor mladým kapelám.
nil. Tým, že tento rok vystúpi s ktorou David Bowie spona festivale v Bratislave Avishai lupracoval a nahral aj svoj Všetkých účinkujúcich spojí
Cohen s novým projektom a s posledný album. Donny Mc- ústredná myšlienka festivalu
brnenskou filharmóniou, po- Caslin Group zahrá v Európe – humanizmus a jeho šírenie
vedali sme si, že sa to najlepšie špeciálne na vaše pozvanie prostredníctvom umenia.
hodí na Bratislavskom hrade. a popud One Day Jazz festivalu. Rád by som festivalom podAvishai Cohen robí úžasnú, Festival sa snaží ľuďom priniesť poril pojmy, ktoré sú kľúčové,
emotívnu, veľmi silnú, mul- vždy niečo špeciálne. Tento- aby zdravá spoločnosť žila
tikultúrnu a kozmopolitnú raz to bude Donny McCaslin v slobode a v dobrom konzishudbu.
Group, ďalší interpret s príbe- tentnom systéme. Bez huhom. Zoskupenie, ktoré spolu- manizmu a tolerancie to abSúčasťou dramaturgie festivalu pracovalo s Davidom Bowiem solútne nejde. Tým nechcem
je aj to, že na festivale vystúpia a nahralo s ním jeho posledný, politizovať, jednoducho je to
len tri hudobné projekty, prečo? veľmi žiadaný a silný album sympatia k pojmom, k filoÁno, vystúpia len traja inter- Blackstar, kde je zachytený zofii, o ktorej hovorí aj hudba,
preti, ktorí rotujú po štyroch veľmi autentický zvuk. A oni – ktorá sa objavuje v tvorbe daslovenských mestách (Brati- Donny McCaslin Group – sú ných interpretov festivalu.
slava, Žilina, Banská Štiavnica ten autentický zvuk. Ten zvuk z
a Košice), lebo sme im chceli jeho kapely a tvorby prinesú na
ZUZANA PALENČÍKOVÁ
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POZÝVAME

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE
OCENENÍ OSOBNOSTIAM MESTA
ŽILINA ZA ROK 2015
6. jún 2016 o 16.00 hod.
Radnica mesta Žilina

JÚN 2016

Bytčický
JUNIÁLES
04.06.2016
vý
d » futbalo
o
h
0
:0
14
o
Bytčici
štadión v

08:30

IV. Športové hry
seniorov s vnúčatami

09:00

Aktivity canisterapeutických
psíkov (do 10:00)

14:00
16:00

Futbalový zápas
Horní – Dolní
Vyhlásenie výsledkov
zápasu

16:15

Otvorenie Juniálesu
– príhovor primátora mesta
Žilina Igora Chomu

16:20

Bytčická dychovka
Seniorčanka

16:50

Bytčické speváčky

17:10 Ruty Šuty
17:30

Mažoretky DIANA

17:50

AYA

18:50

Večernou zábavou bude
sprevádzať hudobná skupina
ALEX

Čestné občianstvo mesta Žilina Vladimír Šupka
Cena mesta Žilina Michal Harant „in memoriam“
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina
Peter Cabadaj, Štefan Köhler a Milena Prekopová
kultúrny program: Peter Vaňouček a spol.

Zmysel života
nezisková organizácia

Žilina opäť ožije animovaným filmom – Fest Anča
Máte už plány, ako
stráviť záver školského roka
a začiatok prázdnin? My máme pre
vás výborný tip! Od
29. júna do 3. júla
bude v Žiline opäť
Medzinárodný festival animácie Fest
Anča. Vo svojom
programe myslí na
všetkých, na deti aj
„dospelákov“.

ské celovečerné snímky.
Napríklad animovaná rozprávka Snehová kráľovná,
ktorá je inšpirovaná príbehom slávneho spisovateľa
Hansa Christiana Andersena. Tentoraz nejde o americkú tvorbu, ale o ruskú
nádhernú animáciu, známu
jemnými a do detailov prepracovanými ilustráciami.
Z rovnakej dielne bola vytvorená aj ďalšia rozprávka
Koník Hrbáčik.

ednou z najobľúbenejších súčastí programu
je Medzinárodná súťaž
krátkych filmov pre deti,
kde o víťazovi rozhoduje tá
najodbornejšia porota, čiže
deti priamo v kinosále. Uvidia tie najnovšie rozprávky,
aké vznikli vo svete a neboli
ešte uvedené ani v kinách,
ani v televízii. Okrem toho
sa premietnu aj krásne det-

Aj vám chýbajú obľúbené
slovenské večerníčky? Počas festivalu si ich budete
môcť pozrieť na veľkom
plátne. Fest Anča sa bude
tentoraz konať aj v nádherných priestoroch Bábkového divadla, kde bude
predovšetkým
program
pre tých najmenších. To
však nie je všetko! Tešiť sa
môžete aj na rodinné filmy,

J

ktoré bude počas festivalu
premietať Telka v meste na
Námestí Andreja Hlinku.
Myslíte si, že animovaná
tvorba je len pre deti? Fest
Anča prinesie do Žiliny tie
najlepšie krátke filmy pre
dospelých, aké za ostatné
dva roky vznikli. Nebudú
chýbať obľúbené nočné
projekcie, Animation Karaoke Battle, filmy so živou
hudbou, ale aj animáky z
balkánskeho
poloostrova,
výborné koncerty či tanečné
párty. Opäť budete mať možnosť stretnúť v Žiline filmárov, hudobníkov či umelcov,
ktorí patria k špičke súčasného tvorivého sveta. Okrem
amerického režisérskeho tandemu – bratov Quayovcov,
ktorí sú vzorom pre mnohých
filmárov a ich mená sa skloňujú v prestížnych svetových
médiách, príde napríklad

Foto účastníkov z minuloročného festivalu
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Pre deti budú opäť pripravené rôzne tvorivé aktivity

aj montrealský umelec Steven Woloshen. Priekopník
bezkamerovej animácie animuje priamo na filmový pás
a presne to naučí kohokoľvek na svojom workshope.
Cez víkend bude súčasťou
programu Designe trh, kde
nájdete výrobky od slovenských a českých návrhárov
i dizajnérov.
Tých, čo majú radi počítačové hry, určite poteší, že sa v jedinečných priestoroch Novej
synagógy bude aj tento rok
konať podujatie Fest Anča
Game Days. Prídu napríklad
tvorcovia série Serious Sam
a aktuálne vysoko hodnotenej puzzle hry Talos Principle, vývojári z Amanita
Design s ich najnovšou adventúrou Samorost 3 alebo
zástupcovia veľkého animačného štúdia Platige Image. Okrem toho si budete
môcť vyskúšať najväčšie vychytávky v oblasti virtuálnej

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Deťom pri práci pomáha odborný dozor

reality, napríklad headsety
Oculus Rift a HTC Vive.
Hoci je najväčšia časť programu festivalu sústredená
do
priestorov
Stanice Žilina-Záriečie, festival pokrýva aj ďalšie miesta
v Žiline. Animovaným filmom tak budú žiť Bábkové

divadlo, Kníhkupectvo Artforum, Nová synagóga či
Námestie Andreja Hlinku
vďaka Telke v meste.
Program festivalu si môžete
pozrieť na www.festanca.sk.
MÁRIA
HEJTMÁNKOVÁ

www.zilina.sk
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Žilinčania športujú – letné športové aktivity
Mesto Žilina dlhodobo
podporuje športové
aktivity občanov organizáciou tradičných
podujatí, ako sú Sever
proti Juhu, Školská
športová liga, Lyžiarske preteky žiakov
základných škôl či
Vianočný beh. Pre rok
2016 mesto pripravilo
projekt letných športových aktivít, ktoré
by mali prebiehať počas dvoch prázdninových mesiacov v júli
a auguste.

P

rojekt Žilinčania športujú – letné športové aktivity je určený predovšetkým cvičeniu matiek s deťmi,
seniorom a mládeži. Pod vedením trénerov a inštruktorov
športovo-relaxačného areálu
eXtreme park Žilina pri Vodnom diele Žilina, ktorý sa stal
partnerom projektu, sú pripravené počas pracovných dní
nasledujúce aktivity:
Matky s deťmi – toto cvičenie
bude prebiehať od pondelka
do piatka. Prvá časť cvičenia
sa zameria na spoločné cvičenie, v druhej časti budú pre
matky pripravené cvičenia –
joga, lady croft, zdravý chrbát
a deti budú cvičiť s animátorom
v priestoroch časti areálu určenej pre najmenších. Predpokladaná dĺžka trvania je
3 hodiny od 9. 00 do 12. 00 hod.
Seniori – cvičenie bude prebiehať v dňoch pondelok, streda,
piatok a bude zamerané najmä na cvičenie jogy a zdravý

Ihrisko plážového volejbalu – eXtreme park na Vodnom diele

chrbát. Predpokladaná dĺžka
cvičenia je 2 hodiny od 8.00 do
10.00 hod.
Mládež – pre prázdninujúcu
mládež budú v areáli pripravené od pondelka do piatka 4
plážové ihriská, kde je možné
sa venovať bedmintonu, plážovému volejbalu či futbalu.
Časový rozsah je od 9.00 do
14.00 hod.
„V minulom roku začala premávať autobusová linka č. 67,
ktorá umožňuje najmä v čase
letných prázdnin dostať sa
v rámci mesta Žilina do rekreačnej oblasti vodného diela,
ktorá sa stala obľúbeným priestorom pre rekreačný šport
obyvateľov mesta. Pri príprave
projektu sme sa snažili hľadať
také možnosti realizácie, kde by
sa navzájom dopĺňali športové
a rekreačné aktivity. To svojou
polohou a priestorom umožňuje práve vodné dielo, lebo
je tu skate park, na hrádzi je
možnosť cyklistiky, behu a inline korčuľovania. Verím, že si
projekt nájde svojich priaznivcov a stane sa ďalšou tradičnou
športovou aktivitou mesta,“
povedal primátor mesta Igor
Choma.

Rovnako sa pripravovaným
aktivitám tešia aj v eXtreme
parku, ktorý je partnerom
projektu: „Myšlienka projektu
mesta Žilina, ktorého cieľom
je aktívne vyplnenie voľného
času počas letných mesiacov,
sa nám od začiatku veľmi páčila a o to viac nás teší, že realizácia projektu bude prebiehať
práve v areáli eXtreme park
na vodnom diele. Veríme, že
v participácii s mestom Žilina pripravíme pre všetkých
nadšencov letných aktivít priestor, kde pocítia výnimočný
športový a relaxačný zážitok
zakaždým, kedy sa programu
zúčastnia,“ dodáva Zuzana Majeriková (marketing manager
eXtreme park).
Všetky aktivity budú voľne
prístupné pre občanov s trvalým bydliskom v meste Žilina.
Bližšie informácie o organizácii, ako aj možnosť registrácie,
budú zverejnené na stránkach mesta www.zilina.sk;
www.sport.zilina.sk.

ŠPORT

Mestská krytá plaváreň Žilina otvára
svoje vonkajšie priestory
Mestská krytá plaváreň Žilina v priebehu mesiaca jún
otvorí svoje vonkajšie priestory pre
širokú verejnosť.
Letné bazény budú
otvorené v čase od
9.00 do 20.00 hod.

P

resný dátum sprístupnenia vonkajších bazénov bude závisieť od
vplyvu počasia. Cenník ostáva oproti minulému roku
nezmenený. Mestská krytá
plaváreň Žilina okrem vonkajších bazénov (plaveckého bazéna, detského bazéna
a bazéna pre neplavcov s toboganom) ponúka verejnosti

možnosť zaplávať si v krytom bazéne a tiež masérske
služby a služby solária. Na
plavárni sa nachádzajú aj
reštaurácie a stánky s občerstvením. Mestská krytá plaváreň Žilina sa nachádza na
Ulici vysokoškolákov a zaujímavosťou je, že mala prvý
krytý 50-metrový olympijský bazén v Československej
republike. Prví návštevníci
si mohli zaplávať už 15. júla
1963. V rokoch 1991 až 1996
prebehla kompletná rekonštrukcia plavárne.
Otváracie hodiny Mestskej
krytej plavárne do vnútorného bazéna sú každý deň od
6.00 do 20.00 hod. V ponde-

lok, stredu a v piatok sú pre
večerné kúpanie predĺžené
do 20.30 hod.
„Všetkým
návštevníkom
plavárne prajem príjemne
strávené chvíle v blízkosti
bazénov, aby si do sýtosti
vychutnali vodu a slnko, čo
k správnemu letu patrí. Netreba však zabúdať, že voda
dokáže byť zradná, preto sa
obraciam na verejnosť s výzvou, aby rešpektovala pokyny plavčíkov a nepreceňovala
svoje sily,“ zdôraznil primátor mesta Žilina Igor Choma.
Všetky informácie nájdete
na: www.plavarenzilina.sk.
REDAKCIA

Školská športová liga

Od začiatku školského roka mesto Žilina pripravuje každý týždeň
v poobedňajších hodinách populárnu Školskú športovú ligu (florbal, futbal, vybíjaná, plávanie, atletika), na ktorej sa zúčastňuje
17 základných škôl. V minulom ročníku školskej športovej ligy sa
najúspešnejšou školou stala Základná škola, Karpatská. Momentálne v tabuľke škôl najviac bodov získala Základná škola, Martinská. Celkových víťazov v jednotlivých športoch a najúspešnejšiu
školu spoznáme v polovici júna. Najlepší športovci cestujú na
školský výlet do Tatralandie.

Mgr. INGRID DOLNÍKOVÁ
vedúca odboru kultúry,
športu, cestovného ruchu
a miestneho rozvoja
Mestského úradu v Žiline

Potulka mestom Žilina
ŠPORT A ŠPORTOVISKÁ V NAŠOM MESTE
Turistická informačná kancelária mesta Žilina vás pozýva na potulku
mestom Žilina: ŠPORT A ŠPORTOVISKÁ V NAŠOM MESTE.
V nedeľu 5. júna 2016 o 14.00 hod.
Miesto stretnutia Turistická informačná kancelária mesta Žilina
na Námestí Andreja Hlinku
Na potulku je potrebné sa vopred prihlásiť v Turistickej informačnej kancelárii
mesta Žilina: tel.: +421 (0) 41 723 31 86, +421 (0)907 845 567 e-mail: info@tikzilina.eu. Vstupné: 2 eurá/osoba, platba bude prebiehať pred prehliadkou priamo
u sprievodcu.
Nasledujúca potulka mestom Žilina sa uskutoční trochu netradične v prvú júnovú
nedeľu. Dozvieme sa niečo o žilinskom športe, o jeho známych i menej známych
predstaviteľoch, športoviskách a športových kluboch a spoločne navštívime zimný štadión.
Dnes je šport a telesná aktivita súčasťou životného štýlu a Žilinčania môžu dnes
športovať podľa ľubovôle, v telocvičniach, na ihriskách či vonku. Dostupnosť
športov a športovísk je však aj dnes spoločenskou témou, hoci ešte pred nejakými 150 rokmi sa o športovaní v Žiline ani nechyrovalo.
Medzi prvými športovcami v Žiline boli študenti reálneho gymnázia, kde sa šport
podporoval v rámci učebných osnov a podobne podporovali športové aktivity aj
naši židovskí spoluobčania, ktorí boli na tomto poli mimoriadne aktívni, ich športový klub Makabi bol jedným z pionierov organizovania športových aktivít v meste.
Prejdeme sa spolu k najznámejšiemu športovisku v Žiline, k štadiónu Na strelnici,
ale do útrob sa pozrieme zimnému štadiónu, ktorý je dnes jediným športoviskom
vo vlastníctve mesta, ak teda nepočítame Mestskú krytú plaváreň v Žiline.
Samozrejme, pripomenieme si zašlú slávu TJ Sokol či ZK Slovena, skúsime porátať, koľko bolo v Žiline plaveckých bazénov, koľko majstrovských titulov vyhrali
žilinskí volejbalisti a povieme si, ako skončila Športová hala na Bôriku.
Viac informácií na: www.tikzilina.eu

www.zilina.sk
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RÔZNE

Kronika mesta Žilina

mesiac jún v kronike, ktorú nájdete aj na webe:
zilina.sk v rubrike Čo sa v Žiline urobilo
1991
5. júna v rámci Dňa životného prostredia uverejnil
Okresný úrad životného
prostredia údaje o ovzduší
v Žiline. Žilina so spádom
SO2 bola na úrovni Prahy a
Bratislavy, prašnosť bola 85krát vyššia voči norme a v
množstve olova vo vzduchu
bola na druhom mieste na
Slovensku.
20. až 26. júna sa v Dome
techniky konala výstava malej mechanizácie v stavebníctve SYMPOMECH. Táto
významná výstava sa vrátila
do nášho mesta po ôsmich
rokoch.
28. júna sa konalo 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Žiline. Poslanci súhlasili
s prijatím úveru vo výške
500 miliónov Kčs na realizáciu trolejbusovej dopravy,
rekonštrukciu krytej plavárne, na rekonštrukciu pešej
zóny na Masarykovej ulici
(dnešná Národná ulica) a
na zavedenie vodovodov do
niektorých mestských častí.
28. až 30. júna sa v Športovej
hale na Bôriku konali Majstrovstvá
Československa
v športovej gymnastike žien.
V súťaži družstiev zvíťazili
športovkyne TJ Stavbár Žilina
v zložení Miroslava Janteková, Erika Ďungelová, Martina
Kucharčíková a Alena Tichá.
1996
3. júna zomrel vo veku 85
rokov právnik JUDr. Ernest
Žabkay. Známy bol ako obhajca prvého slovenského
prezidenta ThDr. Jozefa Tisa
v procese v rokoch 1946 až
1947, o čom napísal aj knihu.
6. júna sa na Štúrovom námestí začali Trhy umeleckých úžitkových remesiel
ako súčasť podujatia Žilinské
dni ´96. Boli tu inštalované
desiatky stánkov, kde rôzni
remeselníci ukazovali svoju

zručnosť od roku 1997 nesie
podujatie názov Staromestské
slávnosti.
7. júna sa v koncertnej sále
Konzervatória
uskutočnil
spomienkový večer žilinských
tvorcov. Za celoživotné dielo
boli ocenení umelecký kníhviazač Ján Vrtílek (pri príležitosti dožitia 90 rokov), pedagóg a básnik Ján Frátrik (pri
príležitosti dožitia 80 rokov) a
JUDr. Ernest Žabkay „in memoriam“.
14. júna bola na Majstrovstvách sveta v zjazde na divokej
vode v rakúskom Landecku
súťaž vo vodnom zjazde C–2,
ktorej sa zúčastnilo 22 posádok. Zvíťazila dvojica kanoistov Sokola Žilina Vladimír
Vala – Jaroslav Slúčik. Žilinčania takto obhájili vlaňajší titul
zo šampionátu vo Walese.
2001
3. júna v Športovej hale na
Bôriku sa konal medzinárodný basketbalový festival
BADEM, turnaj žiakov 8. a 9.
tried základných škôl. V konkurencii 10 družstiev zvíťazili
basketbalisti BK Váhostav Žilina.
10. júna sa v talianskom vodáckom stredisku Valsesia
konali Majstrovstvá Európy v zjazde na divokej vode.
Majstrami v kategórii C-2 sa
stali opäť trojnásobní majstri
sveta Vladimír Vala a Jaroslav
Slúčik. Druhí skončili Ján
Šutek a Štefan Grega a tretí
bratia Peter a Ľuboš Šoškovci – všetci zo Žiliny.
10. júna v kanadskom meste Toronto sa skončili majstrovstvá sveta v hokejbale.
Slovenský výber, v ktorom
boli aj hráči HBC 07 Žilina Róbert Kašša a Miloš
Mrzena, neobhájil svetové
prvenstvo z roku 2000 a
skončil na 3. mieste. Za najlepšieho útočníka vyhlásili
Róberta Kaššu.

21. júna prezident Slovenskej
republiky Rudolf Schuster navštívil Žilinu. Na radnici ho
prijal primátor mesta Žilina Ján
Slota.
2006
1. júna mesto Žilina v spolupráci s Dopravným podnikom
mesta Žiliny (DPMŽ), Slovenskou autobusovou dopravou
(SAD) a Železničnou spoločnosťou Slovensko spustilo do
plnej prevádzky 1. etapu integrovaného dopravného systému.
1. júna začal 12. ročník Staromestských slávností. V tomto
roku na podujatí vystúpili o. i.
skupiny Chiméra, AYA, HEX,
Desmod a na záver líder svetoznámej britskej rockovej skupiny Smokie – Chris Norman.
17. júna sa v Slovenskej republike konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Do parlamentu sa
dostalo 6 politických strán.
Výsledky volieb v meste Žilina: SMER-SD získal 31,48
%, SNS 22,58 %, SDKÚ-DS
15,08 %, ĽS-HZDS 11,17 %
a KDH 8,98 %.
2011
2. až 4. júna sa konali Staromestské slávnosti. Žilinčania
mali možnosť vidieť o. i. skupiny Chinaski, Olympic, Gladiátor.
6. júna sa stretli primátor mesta Žilina, Ing. Igor Choma,
a Prezident MOBIS Slovakia s.
r. o., Lee Young Jin, za účelom
vytvorenia základov budúcej
spolupráce medzi mestom
Žilina a spoločnosťou MOBIS
Slovakia.
28. júna sa pani Eleonóra Dvoranová dožila krásneho veku
– 107 rokov. Pani Dvoranová
mala v tom čase dve dcéry,
dvoch vnukov a 4 pravnúčatá.
RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta Žilina

Oznamujeme občanom mestských častí Brodno, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota,
Mojšova Lúčka, ktorým končí platnosť občianskych preukazov, cestovných dokladov,
aby si podali žiadosť o pridelenie orientačného čísla a ulice v priebehu mesiaca jún,
pretože od 4. júla do 25. júla sa zmeny adries nebudú vykonávať. Zmeny adries
trvalého pobytu budú opäť vykonávané až od 26. júla 2016. K zmenám adries trvalých pobytov v uvedených mestských častiach dochádza z dôvodu nových názvov ulíc.
Ďakujeme za pochopenie.
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Aj seniori môžu žiť aktívne
Žilinské denné centrá pomáhajú skvalitniť život seniorov,
ktorí tak môžu plnohodnotnejšie tráviť
voľný čas, nadviazať
nové priateľstvá či
získať užitočné rady.

M

esto Žilina má vo
svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti
4 denné centrá, ktoré organizačne spadajú pod odbor
sociálny a bytový, a to Denné
centrum Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina, Denné
centrum Andreja Kmeťa 38,
010 01 Žilina, Denné centrum Dedinská 1, 010 01 Žilina a Denné centrum Dlhá
1, 010 09 Žilina.
Poskytovanie
sociálnej
služby v dennom centre je
bezplatné a zabezpečuje sa
ambulantnou formou počas pracovných dní. Činnosť
denných centier je zabezpečovaná z rozpočtu mesta
Žilina, pričom za rok 2015
predstavovali tieto náklady
pre mesto 61 404,11 eura.
Služby denných centier využíva v priemere 560 členov.
Sociálna služba v denných
centrách je poskytovaná
počas dňa a je určená fyzickým osobám, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek, fyzickým
osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
nepriaznivým zdravotným

stavom, rodičom s dieťaťom
alebo starým rodičom s vnukom.
Pre svojich členov zabezpečujú denné centrá kultúrnu,
spoločenskú a vzdelávaciu
činnosť či organizujú rôzne
prednášky a besedy v oblasti zdravej výživy, prevencie súčasných civilizačných
chorôb, prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti. Centrá pripravujú
i poznávacie výlety, ktoré sa
plánujú podľa aktuálneho
záujmu. V zariadeniach denných centier fungujú rôzne
záujmové krúžky (výtvarný,
tanečný, šachový, spevácky,
šikovných rúk a pod.). Seniori
sa aktívne zapájajú aj do kultúrnych podujatí organizovaných mestom.
Denné centrum Námestie J.
Borodáča 1
V dennom centre majú seniori
k dispozícii rekondično-rehabilitačnú miestnosť pre telesné
aktivity za účasti rehabilitačného zamestnanca. Vybudovaná
je tu komunitná záhrada, ktorá ponúka všetkým generáciám možnosť nielen stráviť
čas v príjemnom prostredí,
ale aj venovať sa športovým
a voľno-časovým aktivitám.
Okrem toho sú seniorom
k dispozícii 3 počítače pripojené na internet a 2x týždenne
funguje krúžok zameraný na
prácu s počítačom.

Denné centrum Andreja
Kmeťa 38
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba – výdaj
stravy (obedy), ktorú využíva
80 stravníkov. Seniorom sú k
dispozícii 2 počítače pripojené na internet.
Denné centrum Dedinská
1 (mestská časť Strážov)
V dennom centre sa vydáva
strava (obedy), pričom túto
službu využíva 5 stravníkov.
Seniorom je k dispozícii
1 počítač pripojený na internet.
Denné centrum Dlhá 1
(mestská časť Bytčica)
Denné centrum organizuje
pre svojich členov zaujímavé
aktivity a výlety, napr. Pochovávanie basy (február 2016),
Páračky (január 2016), Športové hry seniorov (september
2015) či výlety do Bratislavy,
Zvolena alebo Slovenského
raja.
Vedenie mesta Žilina sa snaží
pre svojich seniorov vytvárať
podmienky, aby mohli svoju jeseň života prežiť aktívne a plnohodnotne. Pozývame všetkých Žilinčanov
v dôchodkovom veku, aby
sa prišli do našich centier
zabaviť, spoznať nových ľudí
a podeliť sa o svoje životné
skúseností a zážitky.
REDAKCIA

Nový zákon o odpadoch
Nový zákon o odpadoch prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je, že obec musí mať
uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Jednou z OZV,
ktorej už bola MŽP SR udelená autorizácia pre obaly a neobalové výrobky podľa §
89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., je aj ENVI – PAK, a.s. Spoločnosť ENVI – PAK, a.s. má uzatvorenú zmluvu s mestom Žilina. Jej predmetom
je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného
zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Znamená to, že od 1. 7.2016 na území mesta Žilina bude spoločnosť ENVI –
PAK, a.s. hradiť náklady na triedený zber komunálnych odpadov (t. j. od obyvateľov
mesta) a zabezpečovať plnenie zákonných povinností, t. j. zabezpečenie systému
triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie
množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov, ako aj vzdelávanie
občanov všetkých vekových kategórií, prečo a ako odpad triediť.
Ponuka študijných programov na Univerzite tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2016/2017
Študijný program DEJINY ŽILINY – 3-ročné štúdium (od 45 rokov)
Máte záujem spoznať terra de Selinan, zem Žiliňany – Žilinu? Chcete vedieť, ako sa Žilina
vyvíjala v priebehu storočí – doprava, školy, divadlo? Ktoré osobnosti prispeli k jej rozkvetu?
Aký bol duchovný a kultúrny život mesta Žilina? Cestami poznávania histórie i novoveku mesta
Žilina Vás bude viesť študijný program Univerzity tretieho veku DEJINY ŽILINY.
Študijný program FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŽIVOT – 1-ročné štúdium (od 45 rokov).
Chcete spoznať inštitúcie finančného trhu a ceny produktov na finančnom trhu? Máte prehľad
o druhoch bankových operácií a bankových produktoch – internetbanking, bezkontaktná karta,
ochranné prvky platobných kariet? Viete rozpoznať dobrý a zlý úver a viete sa ochrániť pred
pôžičkovými podvodníkmi? Ste dostatočne informovaní o sporení, investovaní, dôchodkovom
systéme a daniach? Sprievodcom vo svete financií Vám môže byť študijný program Univerzity
tretieho veku FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ PRE ŽIVOT.
Študijný program TVORBA PRE MÉDIÁ – 1-ročné štúdium (od 45 rokov)
Máte chuť a ambíciu tvoriť a písať? Chcete spoznať, ako pracujú médiá a aká je etika médií?
Viete, ako vyzerá dobrý rozhlasový príspevok? Zaujímajú Vás osobnosti televíznej žurnalistiky?
Študijný program Univerzity tretieho veku TVORBA PRE MÉDIÁ Vám pootvorí „dvere mediálneho sveta“.
POPLATOK: od 35 eur/ak. rok/študijný program, TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: od 1.
apríla 2016 do 30. júna 2016. PRIHLÁŠKY: osobne (kancelária Univerzity tretieho veku ŽU),
elektronicky (www.ucv.uniza.sk – Univerzita tretieho veku). KONTAKT: telefón: 041 / 513 5057,
513 5043, mobil: 0918 971 108, e-mail: u3a@uniza.sk, SÍDLO UNIVERZITY TRETIEHO
VEKU ŽU, Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania, Ulica 1. mája 32, 010
26 Žilina (oproti autobusovému nástupišťu).
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