Mesto Žilina
zmodernizuje verejné
osvetlenie na
sídlisku Vlčince I,
ušetria sa tisíce eur
S rozsiahlou modernizáciou verejného
osvetlenia na území mesta Žilina sa začalo už od septembra 2014 v mestských častiach Zádubnie, Trnové, Rosinky, Strážov,
Bytčica, Mojšová Lúčka, Žilinská Lehota,
Budatín, Vranie, Považský Chlmec a Zástranie a na uliciach: Hlboká cesta, Malý
Diel, Na Šefranici, Bratislavská ulica,
Pri Rajčanke, Stárkova ulica, Studničky
a Uhoľná ulica. Nové verejné osvetlenie na hlavných mestských komunikáciách používa technológiu LED svietidiel.
Vďaka modernizácii došlo aj k výraznému zníženiu spotreby elektrickej energie
o viac ako 50 % zo súčasnej spotreby.
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Vizualizácia zrekonštruovaného Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku
Zdroj: Nadácia Kia Motors Slovakia

Mesto Žilina v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia zrekonštruujú a zrevitalizujú Park Ľudovíta
Štúra na Bôriku. Práce na parku sú naplánované na začiatok mesiaca august a dokončené budú v priebehu budúceho roku.
CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3.

Mesto uvádza na pravú mieru informácie
k plastike cyklistu Petra Sagana

Mesto ocenilo pomoc spoločnosti
Kia Motors Slovakia
Automobily značky KIA, ktoré sa vyrábajú vo výrobnom závode pri Žiline, sú známe po celom svete. Prispeli tak k dobrému menu nášho mesta. Spoločnosť Kia
Motors Slovakia s.r.o navyše aj nezištne
pomáha Žiline rôznymi finančnými dotáciami, za ktoré sa 1. júla oficiálne poďakoval primátor mesta Igor Choma.
Primátor poďakoval prezidentovi spoločnosti pánovi Eek-Hee Lee za nezištnú pomoc, ktorá sa v uplynulých rokoch odrazila
napríklad v revitalizácii rôznych zelených
plôch, rekonštrukcii vybraných školských
budov a v neodmysliteľnej podpore najznámejších kultúrno-spoločenských akcií
nášho mesta.

Návrh na vytvorenie plastiky prišiel už dávnejšie od občanov pri stretnutiach s nimi. Následne mesto na základe prieskumu zistilo, že takéto dielo môže stáť okolo 60 000 eur.
Táto suma bola následne navrhnutá na vyčlenenie z rozpočtu mesta Žilina na júnovom
mestskom zastupiteľstve. Je úplne samozrejmé, že najprv musí byť takýto zámer i suma
schválená v samotnom zastupiteľstve a až potom sa môže uskutočniť realizácia prostredníctvom verejného obstarávania, a to za najvýhodnejšiu ponuku.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline nakoniec sumu schválilo a ani jeden poslanec nespochybnil úžasné športové výsledky Petra Sagana. Diskusia o tom, čo za túto sumu bude
nakoniec realizované, bude naďalej prebiehať za účasti verejnosti, ako i v komisiách
mesta a aj so samotným Petrom Saganom.
Mimochodom, také osobnosti, ako je Peter Sagan, si vedia uctiť aj vo svete. Veď už aj
Messi má svoju sochu v Buenos Aires či Ronaldo v Madeire. A to nehovoríme o voskových figurínach súčasných športovcoch, ktorých výrobná cena je neraz na naše pomery
astronomická. Peter Sagan si za stabilne brilantné výsledky v cyklistike, nezlomnú silu
a chvályhodného ducha výnimočnosti už teraz trvalú poctu v Žiline určite zaslúži. Ide
o prejav úcty a vďaky za jeho propagáciu športu, Žiliny a šírenie pozitívnej energie.

Primátor Igor Choma a prezident spoločnosti
Kia Motors Slovakia Eek-Hee Lee

„Pán prezident, v mene všetkých Žilinčanov sa Vám chcem poďakovať za nezištnú pomoc
Vašej spoločnosti nášmu mestu. Vďaka Vám sa nám podarilo rekultivovať napríklad Sad na
Studničkách, park v Bánovej a momentálne prebieha aj rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra
na Bôriku. Prispeli ste aj na rekonštrukciu materských škôl a tradične ste významným podporovateľom najznámejších kultúrno-športových podujatí, ktoré organizuje pre Žilinčanov
naše mesto. Prajem Vašej spoločnosti veľa úspechov v automobilovom svete a vždy s úctou
a vďakou prijmeme akúkoľvek Vašu pomoc, ktorá bude mať opäť pozitívny vplyv na život
v meste Žilina,“ povedal primátor Igor Choma.

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

Deň európskej kultúry 5. augusta na Mariánskom námestí,
Pohár silných mužov 5. augusta na Námestí Andreja Hlinku,
Stredoveký deň 12. augusta na Mariánskom námestí,
Beh na Dubeň (5. ročník) 29. augusta.

Viac info na str. č. 5 a č. 7.

2

SPRAVODAJSTVO
PREDSTAVUJEME

Vladislav Harčar,
konateľ Mestskej krytej
plavárne, s. r. o.

Výstavba Mestskej krytej
plavárne začala v roku 1959
a prví návštevníci si mohli
zaplávať 15. 7. 1963, čiže
v tomto roku je to už úctyhodných 53 rokov. Dnes
verejnosti slúži olympijský
50-metrový krytý bazén,
vonku je k dispozícii jeden
detský bazén, jeden 50-metrový bazén pre neplavcov
s toboganom a jeden
50-metrový plavecký bazén.
K dispozícii je minigolf,
sauna, kozmetické štúdio
a reštaurácia. Pre zlepšenie
hygieny máme vonku v prenájme sanitárny kontajner.
Mestská krytá plaváreň má
32 zamestnancov. Sú to
plavčík, plavčíčka, pokladníčka – šatniarka, strojník
– údržbár a THP. Na letnú
sezónu prijímame brigádnikov na pozíciu plavčík
– plavčíčka a pomocný personál. Sú to väčšinou študenti a študentky stredných
a vysokých škôl. Je to približne 20 brigádnikov. Mestská krytá plaváreň organizuje v priebehu roka
rôzne plavecké preteky
a súťaže. Najvýznamnejšie
sú medzinárodné plavecké preteky Jarná cena Žiliny, medzinárodné preteky
Masters o pohár mesta Žiliny a medzinárodné vodnopólové turnaje žiakov.
Každoročne usporadúvame
Žilinskú plaveckú štafetu.
Na mestskej krytej plavárni
vyrástli naši reprezentanti
v plávaní, triatlone. Prekonávajú slovenské, európske
i svetové rekordy vo svojich
disciplínach. V minulých
rokoch boli u nás trénovať
aj reprezentantky Slovenska
v synchronizovanom plávaní, ktoré sa kvalifikovali na
olympijské hry do Rio de
Janeiro 2016. Mestská krytá plaváreň v priebehu roka
podporuje rôzne športové
podujatia a akcie.
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Chodníky v správe mesta
prechádzajú rekonštrukciou
V tomto roku prejdú
viaceré chodníky
v meste Žilina rekonštrukciou v hodnote
približne 500 000
eur. Práce sa budú
vykonávať na sídliskách Hliny, Vlčince,
Solinky a Hájik.
V súčasnosti začali
rekonštrukčné práce
na sídlisku Hliny.

V mesiaci august sa
začne s kompletnou
výmenou verejného osvetlenia na
sídlisku Vlčince I.
Pri rekonštrukcii
osvetlenia bude
vymenených
118 ks svietidiel,
118 ks stožiarov
a 6 km zemných
káblových vedení.

M

esto Žilina začalo
s rekonštrukciou
chodníkov. Zhotoviteľom prác sa stala víťazná
firma ERPOS, s.r.o., ktorá
vykoná rekonštrukciu s nákladom 1 086 827,54 eura
s DPH. Práce sú naplánované na obdobie troch rokov.

Chodník na sídlisku Solinky

Rekonštrukcie chodnkov
začnú na sídlisku Hliny,
konkrétne Hliny I – III
a Hliny V – VIII. Pokračovať sa bude na sídliskách
Vlčince, Solinky a napokon
na sídlisku Hájik. Poradie,
v akom sú rekonštrukcie
naplánované, je na základe
dohody poslancov mestského zastupiteľstva v Žiline.
V tomto roku bude vykonaná práca približne za
500 000 eur.
Chodník na sídlisku Hliny

REDAKCIA

Letné rekonštrukcie mestských škôl
a školských zariadení v Žiline
V letných mesiacoch sa naplno
rozbehli rekonštrukcie žilinských mestských škôl
a školských zariadení. Okrem väčších
rekonštrukcií sa
uskutočňujú podľa
potreby i bežné
drobné opravy.

V

spolupráci s mestskou spoločnosťou
Žilbyt, s.r.o. sa budú
realizovať revitalizácie školských ihrísk. Opravy v materských školách súvisia
s harmonogramom letnej
prevádzky – práce môžu
prebiehať, len ak je materská škola uzavretá. Finančné
možnosti mesta investovať
do opráv škôl a školských
zariadení sú však obmedzené z dôvodu, že od septembra 2016 musí mesto nájsť
financie na navýšenie platov

pedagogických a odborných
zamestnancov
platených
z originálnych kompetencií,
čo značne obmedzí rozpočet
školstva.
Prehľad rekonštrukcií:

Staré mesto: pripravuje sa
rekonštrukcia
podkrovia
ZUŠ L. Árvaya, Dolný Val
(obstarávanie zhotoviteľa) –
vytvoria sa nové učebne na
skupinové vyučovanie.
Hliny:
• ukončená oprava strešného
plášťa telocvične ZŠ Lichardova za participácie spoločnosti Kia Motors Slovakia,
• prebieha rekonštrukcia
elektroinštalácie v ZŠ V. Javorku,
• prebieha rekonštrukcia
sociálnych zariadení v MŠ
Jarná,
• pripravuje sa rekonštrukcia
telocvične v ZŠ Jarná.
Vlčince:
• prebieha oprava átria

Verím, že aj tohtoročnej
letnej sezóne bude priať
priaznivé počasie. Týmto
vás srdečne pozývam na
návštevu.
www.plavarenzilina.sk

a úprava zelene v areáli ZŠ
Martinská,
• pripravuje sa rekonštrukcia plavárne na ZŠ Martinská (obstarávanie zhotoviteľa),
• prebieha komplexná rekonštrukcia
prechodovej
chodby v ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda za participácie spoločnosti Kia Motors Slovakia,
• od 15. júla začala komplexná rekonštrukcia školskej jedálne na elokovanom
pracovisku MŠ Trnavská na
Varšavskej ulici, Vlčince.
Solinky:
• ukončená ďalšia etapa
opravy strechy na ZŠ s MŠ
Gaštanová za participácie
spoločnosti Kia Motors Slovakia,
• ukončená rekonštrukcia
oplotenia a detského ihriska
v ZŠ Limbová.
Rekonštrukcie v mestských častiach:

M

esto Žilina začalo
už od septembra
2014 s modernizáciou verejného osvetlenia vo viacerých mestských
častiach a na niektorých
uliciach v centre mesta. Vymenili sa všetky svietidlá,
ktoré boli v zlom technickom stave (celkovo 1 117 ks
svietidiel). Vďaka modernizácii došlo aj k výraznému
zníženiu spotreby elektrickej energie o viac ako
50 % zo súčasnej spotreby
a k finančnej úspore viac ako
62 000 eur s DPH za rok.
Okrem toho lepšia svietivosť nových lámp prispela
k zlepšeniu viditeľnosti
a najmä k zvýšeniu bezpečnosti chodcov na uliciach.
Kompletná modernizácia
prebehla v mestských častiach Zádubnie, Trnové,
Rosinky, Strážov, Bytčica,
Mojšová Lúčka, Žilinská
Lehota, Budatín a na uliciach: Hlboká cesta, Malý
Diel, Na Šefranici, Bratislavská ulica, Pri Rajčanke,
Stárkova ulica, Studničky
a Uhoľná ulica. V rámci ce-

lého mesta boli realizované
ďalšie výmeny svietidiel.
Celková cena modernizácie
bola 428 000 eura a zhotoviteľom diela je spoločnosť
Siemens s.r.o.
V ďalšej etape sa uskutočnila modernizácia verejného
osvetlenia v mestských častiach Vranie, Považský Chlmec a Zástranie, ktoré boli
financované prostredníctvom Operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“
a vymenených bolo viac
ako 330 ks svietidiel.
Začiatkom tohto roku mesto Žilina modernizovalo aj
verejné osvetlenie na hlavných mestských komunikáciách. V tomto projekte
výmeny svietidiel na verejnom osvetlení, ktorý bol
financovaný z európskych
fondov, bolo možné len
vymieňať staré svietidlá za
nové. Bola zvolená nová
technológia LED svietidiel
a všetky svietidlá určené
projektom boli vymenené
do konca februára 2016.
Staré osvetlenie bolo energeticky náročnejšie, ale aj
na mnohých miestach presvetlené a tvoriace veľký
svetelný smog. Pri zmene
technológie a prechode zo
sodíkového osvetlenia na
LED osvetlenie sa eliminoval rozptyl svetelného toku,
takže sa vytvára dojem
menšieho svietenia.
REDAKCIA

Mesto upozorňuje občanov na
poškodené schodisko
na Novom cintoríne
Prístupové schodisko na Nový cintorín v Žiline je momentálne v havarijnom stave, preto je časť predmetného schodiska opáskovaná a pred ním je osadená tabuľa
s informáciou „Schody v rekonštrukcii, prechod na vlastné riziko, použite príjazdovú cestu“.
Schodisko nie je vo vlastníctve mesta Žilina. Preto mesto
touto cestou upozorňuje občanov na poškodené schodisko. S majiteľom schodiska sa mesto snaží dohodnúť
na dlhodobom prenájme, aby bolo možné schody opraviť
a aby bola zabezpečená bezpečnosť návštevníkov cintorína. Zatiaľ však k dohode s majiteľom schodiska nedošlo.

REDAKCIA

• ukončená úprava priestorov ZŠ s MŠ Brodno –
umožní navýšiť počet prijatých detí MŠ,
• prebieha rekonštrukcia
sociálnych zariadení v MŠ
Kultúrna, Zástranie,
• pripravuje sa oprava fasády
v MŠ Študentská, Považský
Chlmec,
• pripravuje sa oprava areálu
elokovaného pracoviska ZŠ
s MŠ Na stanicu, Bytčica.

Ilustračné foto: ZŠ Gaštanová Solinky
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Mesto Žilina zmodernizuje
verejné osvetlenie na sídlisku
Vlčince I, ušetria sa tisíce eur

REDAKCIA
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Jeden z najväčších parkov v správe
mesta rekonštruujú
Po rokoch sa Park
Ľudovíta Štúra na
Bôriku dočkal rekonštrukcie. Financovanie zastrešilo
mesto Žilina
a Nadácia Kia Motors Slovakia.
V tomto roku by sa
malo preinvestovať
810 000 eur, pričom
mesto preinvestuje
310 000 eur
a Nadácia Kia Motors Slovakia
500 000 eur.

P

ark Ľudovíta Štúra je
obľúbeným miestom
pre Žilinčanov na oddych, šport či zábavu. Jeho
rekonštrukcia rozšíri možnosti oddychu pre všetky
vekové generácie. Úprava
zelene je navrhnutá tak, aby
vyhovovala napríklad nad-

Súčasný stav Parku Ľudovíta Štúra

šencom piknikov či zábavným hrám v prírode. Na svoje si prídu deti, športovci, ale
aj dôchodcovia.
Celková rekonštrukcia parku je rozdelená do dvoch
rokov, v tomto roku prebeh-

Súčasťou rekonštrukcie bude aj revitalizácia zelene.

ne rekonštrukcia rozvodov
elektrickej energie, svietidiel,
rozvodov vody a spevnených
plôch. Existujúce detské ihrisko bude presunuté na iné miesto, ktoré bude viac vyhovovať z pohľadu bezpečnosti. Lávky cez potok Všivák prejdú rekonštrukciou
a niektoré sa nanovo vybudujú.

REDAKCIA

Mestská polícia Žilina kontrolovala
parkovanie na miestnych komunikáciách

P

každý smer jazdy, resp. pri
zastavení 3 m pre oba smery
jazdy.
V tomto smere vykonala
tieto úlohy Mestská polícia Žilina nadštandardným
spôsobom (rozdáva upozorňujúce letáky na vozidlá),
hoci v zmysle zákona môže
vodičov vozidiel hneď sankcionovať. To, samozrejme,
nebol ich úmysel. Podstatné je to, aby si vodiči vozidiel, ktoré bránia pri chôdzi
chodcom, mamičkám s kočíkmi a sťažujú prejazd po
komunikáciách iným osobným motorovým vozidlám,
vozidlám MHD a vozidlám
dopravnej obsluhy, uve-

domili, že porušujú zákon
o cestnej premávke. V mestských častiach je to často
benevolencia majiteľov vozidiel, pretože väčšina disponuje pri rodinnom dome
dvorom, záhradou alebo
garážou, ale uvedené priestory na parkovanie nevyužívajú.
Z tohto dôvodu Mestská
polícia Žilina takýmto „nekonfliktným“
spôsobom
upozorňovala nedisciplinovaných vodičov. V praxi
sa ukázala ohľaduplnosť
vodičov a najmä pozitívne
ohlasy okolia.
REDAKCIA

ráve nesprávnym parkovaním motorových
vozidiel je v mnohých
prípadoch
odzrkadlený
neskorý príchod záchranných zložiek na miesta, kde
sú sekundy vzácne.
Počas tohto obdobia bolo
rozdaných 549 upozornení
na vozidlá, ktoré porušovali
zákon o cestnej premávke
č. 8/2009 Z. z. – státie vozidiel na chodníku bez ponechania najmenej 1,5 m
určeného na prechod a státie na komunikácii bez ponechania jazdného pruhu
širokého najmenej 3 m pre

www.zilina.sk

Milí Žilinčania,
aj tento mesiac môžete navštíviť spolu
s rodinou a priateľmi podujatia stále
prebiehajúceho
Žilinského kultúrneho leta 2016. Počas
horúcich augustových dní sa môžete
osviežiť vo vonkajších bazénoch Mestskej krytej plavárne.

univerzitou v Žiline na vytvorení Plánu udržateľnej
mestskej mobility, ktorého
základ spočíva v realizácii
cieľov budúcich dopravných systémov v našom
meste.
Okrem toho sa mestu podarilo získať dotáciu vo
výške 1 886 576,05 eura
na rekonštrukciu budovy
Mestského úradu v Žiline. Rekonštrukčné práce
budú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy, pričom pôjde
o prvú väčšiu rekonštrukciu budovy od jej skolaudovania v roku 1988.
Mesto Žilina bude rekonštrukcia stáť necelých
100 000 eur. Momentálne
prebieha proces kontroly
verejného obstarávania na
riadiacom orgáne, plánovaná rekonštrukcia sa preto uskutoční až v priebehu
budúceho roka.

i dospelých pripravili bohatý program. Prebiehať
budú tradičné hudobné
stredy v altánku Sadu SNP,
Letné kino na Námestí Andreja Hlinku, pripravený
je aj Deň európskej kultúry – festival partnerských
miest, Európsky pohár silných mužov, Stredoveký
deň, Žilinský triatlon, Beh
na Dubeň či Ľudové umelecké remeslá. Na všetky tieto podujatia a mnoho ďalších vás srdečne pozývam.

Okrem uvedeného mesto participuje so Žilinskou

Neodmysliteľnou súčasťou
života v Žiline je tradičné kultúrne leto, v rámci
ktorého sme pre deti, ako

Ing. Igor Liška
prednosta
Mestského úradu v Žiline

Podnety
občanov nie
sú mestu
ľahostajné

Mesto Žilina
uskutočnilo novú
súťaž na nákup
motorového vozidla

V

„Pre mesto Žilina je rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra
jednou z najväčších investícií
do parkov a zelene za posledné roky,“ povedal primátor
Igor Choma.

Nespokojní
občania a vodiči
v niekoľkých
mestských častiach
adresovali Mestskej
polícii Žilina podnety
na opakované porušovanie cestného
zákona, pričom
v mnohých prípadoch išlo najmä
o parkovanie. Príslušníci mestskej
polície na základe
podnetov občanov
v mesiaci júl rozdávali upozornenia
nedisciplinovaným
vodičom a tým dbali
na dodržiavanie
zákona.

SPRAVODAJSTVO

Žiline sa však ani
počas leta nezaháľa. Počas prázdnin prebiehajú vo viacerých základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Žilina rekonštrukčné práce.
Pripravuje sa i rozsiahla rekonštrukcia chodníkov na
žilinských sídliskách, zmodernizuje sa verejné osvetlenie na sídlisku Vlčince I
a začne sa s ďalšou fázou rekonštrukcie Parku Ľudovíta
Štúra na Bôriku.

Mesto promptne
rieši problémy,
ktoré trápia občanov, preto vyzvalo
SAD Žilina, a.s. na
odstránenie nedostatkov na autobusovom nástupišti.

M

estu Žilina bolo
v poslednej dobe
doručených viacero podnetov od občanov
týkajúcich sa šíriaceho zápachu v okolí autobusového
nástupišťa v Žiline. Tento
zápach vzniká v dôsledku
vykonávania fyziologickej
potreby predovšetkým vodičov medzi zaparkovanými autobusmi. Zápach sa
šíri hlavne v letnom období,
kedy dochádza aj k nárastu
počtu návštevníkov mesta.
Keďže nejde o majetok mesta, ale majetok súkromnej
spoločnosti, mesto Žilina
písomne vyzvalo SAD Žilina, a.s., aby tento problém
uvedená spoločnosť v dohľadnej dobe odstránila.
Riešením by mohlo byť
umiestnenie
mobilných
toaliet, ktoré by vodičom
zabezpečili adekvátne pracovné podmienky a prispeli
by i k zvýšeniu kultúrnosti
prostredia.
Mesto Žilina sa prezentuje
ako kultúrne a čisté mesto, ktoré dbá na sociálny
komfort nielen obyvateľov,
ale aj návštevníkov, preto
nám záleží aj na čistote autobusového nástupišťa ako
vstupnej brány do mesta.

Ilustračné foto: parkovanie na Hálkovej ulici
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Mesto Žilina uskutočnilo otvorenú
transparentnú
súťaž prostredníctvom elektronického kontraktačného
systému EKS na
dodávku osobného motorového
vozidla, ktoré má
nahradiť vozidlo
zakúpené ešte
v roku 2001. Automaticky bolo oslovených 288 dodávateľov, pričom
do elektronickej
aukcie sa zapojili
dvaja dodávatelia.
Víťazný uchádzač,
ktorým sa stalo
Audi Centrum Bratislava, ponúkol vozidlo Audi A8 long
3,0 TDI V6 quattro
TT8 za najnižšiu
cenu 59 814,17
eura bez DPH.

P

rostriedky na nákup nového vozidla vo výške 80 000
eur schválili poslanci
Mestského zastupiteľstva
v Žiline dňa 16. 5. 2016.
Samotné parametre vozidla boli definované
mestom, pričom neboli
viazané na žiadnu konkrétnu značku.
Súťaž
prebehla
automaticky
elektronickou
aukciou, ktorá sa dokonca
musela predlžovať. Mesto Žilina momentálne
využíva dva automobily
značky Mercedes-Benz ešte

z čias primátora Jána Slotu. Prvý bol zakúpený
v hodnote 135 617,01 eura,
má najazdených takmer
689 572 kilometrov a vysokú spotrebu 17,9 l/100 km.
Druhý mercedes bol kúpený za 63 737,37 eura,
má najazdených 314 112
kilometrov a spotrebu
13,9 l/100 km.
Oba mercedesy sú však
už za horizontom životnosti. Keďže tieto autá sú
neekonomické, bude nutné
časom obstarať aj ďalšie
nové motorové vozidlo.
Mesto okrem uvedeného sponzorsky využíva
aj 2 elektromobily, pretože myslíme ekologicky.
Vďaka príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky sa v tomto roku
zakúpilo špeciálne upravené vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou
Fiat Ducato, ktoré môžu
využívať imobilní obyvatelia.
Primátor Igor Choma
v roku 2012 obnovil vozový park o 3 nové vozidlá
Kia cee`d, ktoré mestu
Žilina darovala spoločnosť Kia Motors Slovakia.
Z toho vyplýva, že sa
snažíme na nákup vozidiel aktívne hľadať aj
mimorozpočtové zdroje, čo
sa nám aj úspešne darí.
REDAKCIA
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Výbory v mestských častiach informujú
Volebný obvod č. 3 informuje
Na Solinkách sa
v poslednom období
udialo aj naším pričinením množstvo
zmien, budeme sa
snažiť, aby to tak
pokračovalo aj
v budúcnosti.

PÔVODNÝ STAV

V tomto roku sa pripravuje
rekonštrukcia chodníkov,
na ktorú je vyčlenených
100 000 eur. Na budúci
rok je naplánovaná 2. fáza
opráv chodníkov v takmer
dvojnásobnej
finančnej
hodnote. V máji sa uskutočnila akcia Vyčistime si
Solinky, ktorá vzišla zo spolupráce poslancov, farnosti
Solinky a dobrovoľníkov
z radov občanov. Jej výsledkom bolo čistejšie sídlisko
a príjemná atmosféra na
spoločnom popracovnom
posedení v priestoroch farnosti Dobrý pastier.
V priebehu posledných
týždňov sa osadilo 19 nových lavičiek a vyše dvadsať
menších smetných nádob
označených nálepkou vytvorenou z detskej kresby zobrazujúcej psa a dve
dievčatá. Vyšli zo súťaže
medzi školskými zariadeniami na Solinkách. Ich
úlohou je už od útleho veku
upriamiť pozornosť na to,
že čistota verejného priestoru je zodpovednosťou
nás všetkých, občanov aj
mesta.
Veríme, že na budúci rok sa
podarí úplne doplniť chýbajúci stav lavičiek aj smetných
nádob. Na ulici Javorová sa
zrekonštruoval povrch futbalového ihriska, o ktoré sa
výborne stará OZ Kastrol.
Sú prichystané financie na
vytvorenie detského ihriska
vo vnútrobloku na ulici Platanová, veríme, že sa mestu
s našou pomocou podarí
dotiahnuť výstavbu do
úspešného konca už tento
rok. Do konca augusta sa

Zveľaďujeme verejný priestor
na našom sídlisku Vlčince

Lavičky na detskom ihrisku

SÚČASNÝ STAV

Vybudovanie oplotenia a vysadenie živého plota na Slovanskej ceste pomôže ochrátiť priľahlú zeleň.

Nový chodník na Nanterskej ulici na sídlisku Vlčince zjednoduší presun chodcom, ktorí už nemusia
viac chodiť po blatistom trávniku.

Ihrisko na Solinkách

môžete prihlásiť do súťaže
o najkrajšiu predzáhradku.
Rozvíja sa aj komunitná
záhrada ZaPlotom v areáli ZŠ Gaštanová, v prípade záujmu si niečo zasadiť
alebo prispieť s vlastnými
nápadmi, ako ju zveladiť,
môžete kontaktovať poslanca na emailovej adrese
cibulka.peter@azet.sk. Tu
môžete prihlásiť aj svoju
predzáhradku do už spomínanej súťaže. V sobotu
20. augusta sa vo vnútrobloku na Smrekovej ulici
uskutoční 2. ročník streetballového turnaja Solinky
2016. Informácie nájdete
na facebooku, vyhľadajte
udalosť Streetball Solinky

2016. Veríme, že naše Solinky budú vďaka spolupráci medzi občanmi, mestom
a poslancami čoraz lepším
miestom pre život. Zároveň
vás už teraz pozývame na
prvé poprázdninové stretnutie poslancov s občanmi,
ktoré sa uskutoční ako vždy
v prvý utorok v mesiaci
6. septembra o 17.00 v zborovni ZŠ Gaštanová.
POSLANCI ZA OBVOD
SOLINKY
Jozef Badžgoň
Ľubomír Bechný
Peter Cibulka
Martin Kapitulík
Miroslav Sokol

Vybudovanie nového stojiska pre kontajnery na Slovanskej cesta. Na pôvodnom mieste kontajnery
zabraňovali chodcom a vodičom vo výhľade pri priechode pre chodcov. (Foto vľavo zdroj internet.)

AUTORI FOTOGRAFIÍ
Ing. Patrik Groma a Mgr. Iveta Martinková
POSLANCI ZA OBVOD VLČINCI
Mgr. Martin Barčík, Ing. Dušan Dobšovič, Mgr. Jana Filipová, Ing. Patrik Groma,
Mgr. Iveta Martinková, MUDr. Štefan Zelník, PhD, Mgr. Marián Zrník
POĎAKOVANIE
Ďakujem za finančné prostriedky na rekonštrukciu Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7 v Žiline. Projekt bol podporený z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia
v Nadacii Pontis sumou 20 000 eur v spolupráci s mestom Žilina, ktoré poskytlo
8 046,24 eura. Celkovou sumou sa mohli rekonštruovať všetky štyri triedy materskej
školy.
Žijeme v dobe, keď sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nemôžu rekonštruovať budovy škôl a školských zariadení. O to viac patrí poďakovanie tým,
ktorí svoje finančné prostriedky využili na účel, ktorý spĺňa nielen estetický, ale predovšetkým užitočný parameter a zároveň spĺňa kritériá, ktoré prináležia európskej
úrovni.
PhDr. Tatiana Faglicová, riaditeľka MŠ

Poslanci volebného obvodu č. 3 s občanmi
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ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2016

AUGUST
3.8.

DH Senioranka

5.8.

Deň Európskej kultúry

Sad SNP, Altánok

Hudobná streda

o 16:30 hod.

Mariánske námestie

5.8.

Európsky pohár
silných mužov

o 14:00 hod.

10.8.

DH Hoľazňanka

12.8.

Stredoveký deň

12.8.

Pony Express

o 16:30 hod.

o 12:00 hod.

13.8.

Nám. A. Hlinku

2.9.

o 18:00 hod.

Mariánske námestie

8.9.
10.9.

Nám. A. Hlinku

o 16:30 hod.

20.8.
o 18:00 hod.

24.8.
o 16:30 hod.

25.8.
o 11:00 hod.

25.8.

Hudobná streda

DH Strečňanka

Sad SNP, Altánok

Bubble day

Sad SNP, Altánok

Mariánske námestie

Žilinská plavecká štafeta

9.
30.9.

Mariánske námestie

Výstava historických
vozidiel

5. ročník Behu na Dubeň

31.8.

DH Fatranka

eXtreme park

Vodné dielo Žilina

17.40 hod. KIKINDA (SRB)

Kikindski tamburaški orkestar

7.10.

Damian Luber Quartet

Mariánske námestie

Noemiracles

Primátorský deň
Beh pre najmenších

Macík 2 (dospelí)
Mimoni (deti)
Macík 2 (dospelí)

21.10 hod. PLZEŇ (CZ)
Jazz Kvintet Plzeň

sprievodný program

ochutnávky národných špecialít partnerských miest { Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC, Ryba Žilina }
Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom
dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Za obsah akcie je zodpovedné OZ Truc sphérique a Mesto Žilina.

organizátor

partneri

mediálni partneri

Námestie A. Hlinku
19.8. | 20:00 Steve Jobs(dospelí)
20.8. | 17:30 Lorax (deti)
20.8. | 20:00 Steve Jobs (dospelí)

12.8. | 20:00 Mesto 44 (dospelí)
13.8. | 17:30 Norman a duchovia (deti)
13.8. | 20:00 Mesto 44 (dospelí)

Partneri

20.00 hod. TŘINEC (CZ)

Festival seniorov

LETNÉ KINO 2016
5.8. | 20:00
6.8. | 17:30
6.8. | 20:00

18.50 hod. BIELSKO-BIALA (PL)

Contest

26.8. | 20:00 Nehanební bastardi (dospelí)
27.8. | 17:30 Hugo a jeho veľký objav (deti)
27.8. | 20:00 Nehanební bastardi (dospelí)

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA MARIÁNSKE LETO A HUDOBNÁ STREDA KONAŤ NEBUDÚ.
Podujatia podporila

(CZ)
16.30 hod. FRÝDEK-MÍSTEK
Akuma

Strečno

OKTÓBER

Sad SNP, Altánok

1.-8.8. BALKÁNSKY TÝŽDEŇ
15.-21.8. 20.-30.ROKY TÝŽDEŇ
Organizátor

Oficiálne otvorenie a predstavenie jednotlivých partnerských miest

Nám. A. Hlinku

+ Primátorská kvapka krvi

Budatín

Hudobná streda

16.00 hod. OTVORENIE

Mestská krytá plaváreň

Crazy raft 2016

Mariánske námestie

14:30 » Dechový soubor Junior, 15:10 » Taneční kroužek Aktivní senioři,
15:30 » TK Calipso Praha

Konzervatórium Žilina

29.8.
o 16:30 hod.

22.9.

5. augusta 2016

14.30 hod. PRAHA 15 (CZ)

Nám. A. Hlinku

27.-28. International Jazz

Mariánske námestie
26.8. Ľudové umelecké
remeslá
- 27.8. FS Rozsutec

o 10:00 hod.

piatok

DPMŽ - výročie

Žilinský mestský
polmaratón

9.
24.9.

PREßBURGER KLEZMER BAND)

DH Senioranka

Mariánske námestie

MEDZI NAMI ( InterNOS )

22.-23. Dni zdravia

WORLD MUSIC (Balkansambel,
Hudobná streda

Dave Brannigan, The Bluebeat)

17.9.
o 14:00 hod.

Mariánske námestie

Mariánske leto

Mariánske námestie

Záverečná VI. (Heľenine oči,

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

Finále ligy Streetbal proti
Rakovine

Vodné dielo Žilina
13.8.
- 14.8. Žilinský triatlon

17.8.

DEŇ
EURÓPSKEJ
KULTÚRY

www.zilina.sk
www.kulturneleto.eu

SEPTEMBER

Sad SNP, Altánok

Hudobná streda

8. Medzinárodný festival prezentujúci kultúru
a umenie partnerských miest mesta Žilina
Žilina | Praha 15 | Plzeň | Frýdek-Místek
Bielsko-Biala | Kikinda | Třinec

www.kulturneleto.eu

(SK, CZ, PL, SRB)

o 15:30 hod.

KULTÚRA

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Mediálni partneri

Občianske združenie

Žiaci zo Základnej školy Martinská
pokrstili svoju vlastnú knihu
Krátko pred začiatkom letných
prázdnin žiaci 4. A
zo Základnej školy,
Martinská na sídlisku Vlčince v Žiline
pokrstili svoju vlastnú knihu s názvom
„Malý princ zo 4. A“.

N

ápad vytvoriť z prác
žiakov
jedinečnú
knihu mala ich pani
učiteľka Andrea Tarabová.
Krstu knihy sa zúčastnil
aj zástupca primátora Patrik Groma, ktorý spoločne
s pani riaditeľkou Beátou
Veselskou knihu pokrstili
lupeňmi ruží.
Kniha „Malý princ zo 4.
A“, ako už z názvu vyplýva,
bola inšpirovaná príbehom
Malý princ od Antoine de
Saint-Exupéryho.
Kniha
pozostáva z prác sedemnástich malých autorov, ktoré
reprezentujú ich pohľad
na toto celosvetovo známe
dielo. Každý z autorov knihy vytvoril kresbu malého
princa, opis diela zo svojho
uhla pohľadu a básničku.

www.zilina.sk

Zľava: pani učiteľka Andrea Tarabová, zástupca primátora Patrik
Groma a pani riaditeľka Beáta Veselská pri krste knihy

Výtvory detí boli natoľko
krásne a pútavé, že by bola
obrovská škoda ich niekam
založiť, a tak sa ich pani
učiteľka rozhodla vytvoriť
z nich jedinečnú knihu, ktorá reprezentuje ich prácu
a šikovnosť.
Okrem krásnej knihy má
tento rok trieda 4. A aj ďalší úspech, a to „Ocenenie
trieda roka“ v celoškolskej
súťaži. Slávnostného krstu,
ktorý krásnym príhovorom
otvorila pani učiteľka, sa zúčastnilo aj mnoho rodičov
a starých rodičov, ktorí tak
mohli so svojimi ratolesťa-

mi prežiť krásne a pre nich
nezabudnuteľné chvíle. Krstilo sa symbolicky lupeňmi
červených ruží, ktorá bola
obľúbenou kvetinou Malého princa. Na záver zástupca primátora Patrik Groma
ocenil prácu šikovných autorov, zagratuloval im ku
krásnej práci, poprial veľa
úspechov a odovzdal sladkú
odmenu.
Jednotlivé kresby, ktoré sa
nachádzajú v knihe, si môžete pozrieť v rubrike Kultúra na: www.zilina.sk.
REDAKCIA
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ZAUJALO NÁS
Žilinská detská univerzita opäť otvorila svoje brány
Aj tento rok mohli deti plnohodnotne využiť prázdninové dni a prihlásiť sa na Žilinskú detskú univerzitu, ktorá otvorila svoje
brány malým študentom už po 12-krát. Na
deti čakali prednášky a cvičenia i návšteva
radnice. Študenti Žilinskej detskej univerzity mali 11. – 15. júla bohatý program plný
prednášok, cvičení, ale aj hier. Pod vedením
doc. PaedDr. Petra Hockicka, PhD. sa deti
mohli viac dozvedieť o tom, ako fungujú telefóny, autá, vlaky, vesmír, ako sa veci hýbu,
ako vyzerá ľudské telo zvnútra, ako fungujú
webové stránky a veľa iných zaujímavostí.
Na slávnostnom otvorení tohto milého po- Zástupca primátora Patrik Groma zagratuloval
dujatia 11. júla zaželal deťom zástupca pri- čerstvým inžinierikom a bakalárikom.
mátora Anton Trnovec veľa zážitkov a vedomostí aj nových kamarátstiev. Po absolvovaní týždenného štúdia sa v piatok 15. júla konali promócie, kde čerstvým bakalárikom
a inžinierikom zagratuloval zástupca primátora Patrik Groma. Žilinská detská univerzita tak úspešne ukončila svoj 12. ročník.

AUGUST 2016

Fontány v Žiline osviežujú aj v tejto sezóne
Mesto Žilina má vo svojej správe 8 fontán, ktoré spravuje firma
ERPOS, spol. s r. o. Od spustenia fontán sa uskutočňujú denné
obhliadky a čistenia. Raz za mesiac sa kompletne vypustia
a vyčistia. Počas sezóny sa robia len najnutnejšie opravy, aby
boli fontány v nepretržitej prevádzke. Vodné a stočné za sezónu
2015 predstavovalo sumu 6 235,946 eura. Oprava a údržba fontán
bola v sume 20 057,88 eura, pričom sa pracovalo 1 570,5 hodiny,
previezlo sa 3 160 km a kúpil sa materiál na opravy
v sume 4 070,51 eura.
Fontána Žilinské panny – je umiestnená v Sade SNP, ktorý sa nachádza v
blízkosti Námestia Andreja Hlinku. Autorom fontány je slovenský výtvarník
Vladimír Kompánek. Fontána nemá stály prísun vody, preto sa mesačne mení
28 m³ vody.

Viac info na: www.duef.uniza.sk

Fontána na Mariánskom námestí – jej autorom
je sochárka Drahomíra Beráková. Slávnostné
odhalenie sa konalo v roku 2006 na Mariánskom námestí. Podľa sochárky fontána dodáva historický vzhľad námestiu. Fontána mala
za sezónu 2015 spotrebu 106 m³ vody v sume
240,69 eura.

Brasséria LESOPARK Žilina víta hostí
LESOPARK Žilina
je miestom s magickou atmosférou
lesa priamo v srdci
mesta Žilina. Je to
jedinečný priestor
pre relax, najmä
pre rodiny s deťmi.
Prevádzka Brassérie
LESOPARK je otvorená a pod novým
vedením si dala za
cieľ stať sa
miestom stretnutí.

S

lávnostné
otvorenie
sa konalo v sobotu
25. júna 2016. Inšpiratívny večer sa niesol v znamení
zážitkov: kulinárskych, hudobných i adrenalínových.
O hudobný program sa postarala šansoniérka Katarína
Feldeková s inštrumentalistom Richardom Šimurkom.
Brassériu LESOPARK pokrstili z teplovzdušného balóna kyticou tónov a piesňou
„Žltý balónik“, ktorú pre
speváčku otextoval otec, bás-

Fontána v Sade na Studničkách – Sad na
Studničkách prešiel kompletnou rekonštrukciou a v roku 2014 bol dokončený.
Počas rekonštrukcie vybudovali v strede
parku malú fontánu. V sezóne 2015 bola
spotreba vody vo fontáne 79 m³ v sume
81,216 eura.
Brassériu LESOPARK pokrstili z teplovzdušného balóna
Zdroj: Lesopark Žilina

nik Ľubomír Feldek, žilinský
rodák. V nej sa spieva „To
je šťastný deň“. A tak tomu
i bolo, nad lesoparkom sa
vznášal balón, ktorý vytiahol
návštevníkov ponad koruny
stromov a doprial im netradičný výhľad.
Lesopark ožil smiechom
prázdninujúcich detí, Brasséria Lesopark sa stane Base
campom pre CITY FOREST
CAMP – dobrodružný den-

ný detský tábor v Lesoparku
Žilina. Prihláste svoje deti,
v auguste nájdeme ešte pár
miest, tešíme sa na zážitky.
Príďte si vychutnať leto
v prírode a predsa iba kúsok
od domova, v rodinnej atmosfére LESOPARK Žilina.
Bude plné zážitkov a prekvapení.

Spievajúca fontána – nachádza sa na Námestí Andreja Hlinku a vybudoval ju tím
akademických maliarov na čele s Jozefom
Haščíkom. Dominantu tvorí vymodelované srdce ako prameň, z ktorého vyteká
voda. Fontána na Námestí Andreja Hlinku mala za sezónu 2015 spotrebu 1 002
m³ vody v sume 2 275,3 eura.

Fontána Horný Val – malá fontánka vybudovaná vedľa Burianovej veže na Katedrálnom námestí mala v minulej sezóne spotrebu
360 m³ vody v celkovej sume 772,05 eura.

zdroj:Lesopark Žilina
www.lesoparkzilina.sk

Ako sa za desaťročie zmenila

Materská škola, Námestie J. Borodáča 7, Žilina
Riaditeľka materskej
školy na Námestí
Janka Borodáča 7
v Žiline PhDr. Tatiana
Faglicová zhodnotila,
ako sa za uplynulé
desaťročie podarilo
škôlku zmeniť a zrenovovať.

V

zdelávací program v
tejto materskej škole
nesie názov „Škôlka
s úsmevom“, ktorý hovorí za
všetko. Okrem toho majú deti
možnosť navštevovať anglický
krúžok a zamestnanci škôlky
kladú dôraz aj na zdravie detí,
napr. dodržiavaním pravidelného pitného režimu alebo
ovocno-zeleninovými dňami.
Ponúkame vám prehľad všetkých rekonštrukčných prác,
ktoré boli na škole realizované
za uplynulých 10 rokov:
• renovácia strechy: odstraňovanie príčin zatekania do
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interiéru budovy,
• pokrytie asfaltovej plochy
v záhrade MŠ,
• výmena všetkých plastových
okien a dverí na celej budove
(z vlastných finančných prostriedkov školy a časť financií
poskytlo mesto),
• začala sa demontáž nefunkčných preliezačiek a výmena za moderné edukačné
detské náradie, ktoré spĺňa
normy EÚ,
• vybudovanie detských pieskovísk za racionálnu sumu
uskutočnila Stredná odborná
škola drevárska a stavebná
z Krásna nad Kysucou,
• výmena starej gumy za
dlažbu na chodbách MŠ,
• výmena všetkých šatňových
skriniek a dlažieb na chodbách MŠ,
• vybavenie všetkých tried
interaktívnymi tabuľami a digitálnymi učebnými pomôckami,
• výmena všetkých podláh
v triedach (PVC s tepelnou

vrstvou a nové koberce)
a modernizácia novým nábytkom (okrem 1. triedy je
už vymenený nábytok všade),
• estetizácia chodieb a tried
výtvormi a dekoračnými
predmetmi žiakov,
• vymaľovanie všetkých priestorov v celej MŠ,
• vytvorenásamostatnámiestnosť pre deti na realizáciu
krúžkovej činnosti,
• pre učiteľky zariadená moderná zborovňa s počítačom
určená na pedagogické rady,
metodické združenia a slávnostné udalosti.
Rekonštrukciu školy podporila Nadácia Kia Motors
Slovakia sumou 20 000 eur
a mesto Žilina sumou
8 046,24 eura.
Viac sa o škole dočítate na
www.skolkasusmevom.sk.
REDAKCIA

Fontána na Námestí Jána Pavla II. – zrekonštruované Námestie Jána Pavla II. na
žilinskom sídlisku Vlčince slávnostne otvorili v roku 2006, spolu s námestím bola
vybudovaná fontána. Spotreba v sezóne
2015 bola 1 262 m³ vody v sume 2 865,69
eura.

Obelisk na Národnej ulici – fontána bola postavená v rámci rekonštrukcie Národnej ulice v roku 2013. Rekonštrukciu ulice hradilo
mesto Žilina a päťdesiattri darcov. Ich mená
sú zvečnené priamo na obelisku.

Fontána na Slnečných schodoch – fontána
sa nachádza na Slnečných schodoch na sídlisku Hájik. Bola vybudovaná v roku 2015,
kedy sa konala rekonštrukcia prvej etapy
Slnečných schodov. Sezónna spotreba vody
bude známa na konci sezóny 2016.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

www.zilina.sk
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ŠPORT

V Žiline-Bánovej aj v Gbeľanoch sa
intenzívne športovalo
Žilina sa čoraz
častejšie stáva centrom významných
športových podujatí. V mestskej časti
Bánová sa konal
Medzinárodný futbalový turnaj detí,
ktorý pripravil MŠK
Žilina v spolupráci
s TJ Jednota Bánová. Neďaleko Žiliny
v Gbeľanoch sa
v terčovej lukostreľbe súťažilo o Pohár
primátora mesta
Žilina.

V

sobotu 25. júna sa
v žilinskej mestskej
časti Bánová predstavilo 10 futbalových tímov – MŠK Žilina, MŠK
Žilina 2, FK Bánová, MFK
Bytča, MFK Ružomberok,
AS Trenčín, FK Pohronie,
FC Baník Horná Nitra, FOMAT Martin, SFC Opava,
poľský celok Górnik Zabrze, BKS Sarmacja Bedzin.
Fanúšikov z Bánovej potešil
najmä výsledok domácich
športových talentov. „Teší
ma, že v dnešnej počítačovej dobe pribúda počet
detí v Žiline, ktoré sa aktívne venujú športom, ako je
futbal alebo hokej. Pevne
verím, že títo mladí športovci získajú v budúcnosti

rusko

poľsko

bielorusko

MŠK Žilina s primátorom Igorom Chomom (v strede), poslancom
Františkom Kosom (vľavo od primátora), organizátorom podujatia
a trénerom tímu

bohaté úspechy a nebudú
reprezentovať len seba, ale
aj naše mesto. Isto ich povzbudil k dnešným športovým výsledkom aj európsky futbalový šampionát
vo Francúzsku a prajem si,
aby mnohí z týchto mladých chlapcov odohrali
svoje budúce zápasy na
svetoznámych futbalových
štadiónoch,“ dodal primátor Igor Choma, ktorý už
tradične oceňuje na tomto
podujatí mladých futbalistov. Pre motiváciu tímov sa
nesúťažilo o prvé tri miesta, ale víťazi boli všetci.
Ako sa hovorí, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.
V nedeľu 26. júna sa
v Gbeľanoch pri Žiline

konali preteky o Pohár
primátora mesta Žilina
v terčovej lukostreľbe. Ani
nepriaznivé počasie neodradilo lukostrelcov z celého Slovenska súťažiť medzi sebou, ktorých privítal
a podporil aj primátor Žiliny Igor Choma. „Je mi cťou
privítať vás na pretekoch,
na ktorých luk a šíp pritiahol takmer všetky vekové generácie. Prajem vám
bystré oko, pevnú ruku
a nech šípy lietajú do stredu
terča,“ povzbudil primátor
lukostrelcov. Výsledky a fotogalériu z pretekov nájdete
na stránke LK Reflex Žilina
www.lukostreleckyklubzilina.sk/.

O

d októbra 2015 až do
júna 2016 žiaci súťažili
v týchto športoch: futbal, florbal, vybíjaná, plávanie
a atletika. Titul víťaza získala
Základná škola, Martinská,
ktorá od mesta Žilina dostala
cenu – výlet do Tatralandie.
Víťazom srdečne gratulujeme!

potešujúce to, že záujem
o šport v Žiline narastá
a mladí ľudia trávia svoj voľný čas týmto spôsobom. Na
Slovensku sú len dve mestá,
ktoré školskú športovú ligu
organizujú – Košice a naša
Žilina,“ uviedol primátor
Igor Choma.
Školská športová liga prebiehala od októbra 2015
do júna 2016. Súťažilo sa
v 5 športoch (futbal, florbal,
vybíjaná, plávanie a atletika).
Školskej ligy sa zúčastnilo
viac ako 800 detí od 3. roční-

Hralo sa celoročne minimálne raz za týždeň v poobedných hodinách. Poďakovanie patrí nielen deťom, ktoré
trávili svoj poobedný voľný
čas športovaním, ale aj pedagógom, ktorí sa žiakom
venovali nad rámec svojho
pracovného času. Celá Školská športová liga prebiehala
s podporou Nadácie Kia Motors Slovakia.
REDAKCIA

www.zilina.sk

bulharsko

Chorvátsko

srbsko

Bosna a gercegovina

www.kulturneleto.eu
www.slovakstrongman.sk

čierna hora

macedónsko

Pohár
Slovanov
Európsky pohár silných mužov

5.8.2016
o 14:00 hod.

organizátori

Námestie A. Hlinku

podujatie podporila

hlavný partner

partneri

mediálni partneri

www.sbspegas.sk

Viac info na www.sport.zilina.sk, www.janrun.sk

Usporiadateľ:

ka až po 9. ročník zo 17 žilinských základných škôl.

Partneri:
Atletický
klub
Žilina

Beh na
Dubeň

5. ročník

29. august 2016
(pondelok)

Súťažiaci bežia na vlastnú zodpovednosť
Prihlášky:
prihlasovanie na www.janrun.sk,
alebo priamo na prezentácii

Vyhodnocovali sa najlepšie družstvá v jednotlivých
kategóriách. Hlavnou výhrou a veľkou motiváciou
pre deti bol výlet do Tatralandie. Víťazom sa stala
Základná škola Martinská,
ktorá vyhrala s rozdielom 495
bodov nad Základnou školou Karpatská. Tretie miesto
obsadila Základná škola Námestie mladosti.
„Srdečne gratulujem všetkým našim žilinským žiačkam a žiakom, ktorí svojimi
výkonmi reprezentovali nielen seba, ale i svoju školu. Určite je aj pre rodičov

Slovensko
slovinsko

REDAKCIA

Víťazom Školskej športovej ligy sa stali
žiaci Základnej školy Martinská
Na Mestskom úrade
v Žiline sa 24. júna
popoludní uskutočnilo vyhodnotenie
šiesteho ročníka
Školskej športovej
ligy, do ktorej sa
zapojili zástupcovia
17 žilinských základných škôl.

ukrajina

Česko

Podujatie je súčasťou Bežeckej ligy Žiliny

Popis trate: úvodné strmé stúpanie cca 1,5km,
následne beh hrebeňom
(mierne stúpanie a klesanie)
Ceny:
poháre, vecné ceny,
Ocenenie
kategórií:

Víťazmi Školskej športovej ligy sa stali žiaci
Základnej školy Martinská.

prví traja v absolútnom poradí
prvé tri ženy v absolútnom poradí
prvý junior do 18 rokov muži
prvý v kategórií 40-49 rokov muži
prvý v kategórií 50-59 rokov muži
prvý v kategórií nad 60 rokov muži

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

Štart:
10.00 hod.
Prezentácia: 9.00 - 9.45 hod.
Telocvičňa ZŠ Budatín, Ulica
Slovenských dobrovoľníkov,
Budatín
Trať:
krosový beh cca 4 km,
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RÔZNE

Kronika mesta Žilina

Komentár: „Informovanosť, či politická agenda?“

Mesiac august v kronike, ktorú nájdete aj na webe:
www.zilina.sk v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“.
1991
1. augusta začala opäť zdobiť naše mesto fontána
so súsoším od Vladimíra
Kompánka na Námestí SNP
(dnešné Námestie Andreja
Hlinku). Pracovníci Technických služieb opravili
vodnú časť fontány.

2001
6. augusta sa v japonskom
meste Hamamatsu konal
Svetový festival zborového
spevu. Medzi 11 pozvanými zahraničnými zbormi
bol aj žilinský zbor Odborárik, ktorý vedie Mgr. Zlatoň
Bábik.

1996
15. august bol pre Žilinu
významný deň. Mesto sa
stalo po 36 rokoch opäť
krajským mestom. Slávnosť sa začala na Radnici
mesta Žilina, kde predseda
vlády Slovenskej republiky
Vladimír Mečiar odovzdal
certifikát krajského mesta
primátorovi mesta Žilina
Jánovi Slotovi.

2006
11. augusta firma Agrofert
Holding, a.s. Praha navýšila svoj podiel v hydinárskej
firme Hyza Žilina na takmer
66 %.
18. augusta spoločnosť Siemens Program and System
Engineering s.r.o. (Siemens
PSE) zamestnala na svojom
žilinskom pracovisku 300.

pracovníka. Najväčší softvérový dom na Slovensku plánoval
do roku 2010 poskytnúť prácu
1 500 softvérovým vývojárom.
2011
25. augusta mesto Žilina uzavrelo cestu v mestskej
časti
Žilina-Vranie
v súvislosti s pripravovanou
stavbou Sanácia zárubného
a oporného múru Žilina-Vranie. Obchádzková trasa pre
obyvateľov mestskej časti Vranie viedla v tom čase v smere
od Žiliny po ceste I/11 smer
Kysucké Nové Mesto, ďalej po
ceste III/01163 a III/50757 cez
Rudinu do Vrania.
RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta Žilina

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje
zámer predaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Žiline, kat. úz. Žilina, a to budovy dispečingu MHD bez súp. č. postavenej na parc. č. KN-C 5396/3, zast. pl.
a nádvoria o výmere 399 m2, zapísanej na LV č. 1100, formou obchodnej verejnej súťaže – elektronickou aukciou.
Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk a na
úradnej tabuli mesta.
Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje
zámer odpredaja pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. Považský Chlmec (záhradkárska osada), parc. č. KN-C 1664/1, ostatné plochy
o výmere 294 m2, zapísanej na LV č. 963, formou obchodnej verejnej súťaže
– elektronickou aukciou.
Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk a na
úradnej tabuli mesta.

Búranie bytového domu na Bratislavskej ulici
Na základe vypracovaného statického posudku bol celkový technický stav objektu bytového domu na Bratislavskej ulici 506/52 v Žiline vyhodnotený ako nevyhovujúci. Nosné
konštrukcie boli z hľadiska nosnosti v kritickom stave a vzhľadom na vysoké náklady
na možnú rekonštrukciu objektu začalo mesto dňa 22. júla 2016 s asanáciou bytového
domu.
„Celkovo sa muselo vysťahovať 5 rodín, z toho dvom rodinám bolo od 1. apríla 2016 zabezpečené bývanie v mestských nájomných bytoch v tejto lokalite, pričom jednej rodine
bol byt pridelený na základe rozsudku súdu a druhej rodine bol byt pridelený v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Žilina, tzv. poradovníka. V dohľadnej dobe mesto plánuje taktiež
asanovať celú „kolóniu za Vúralom“, kde chce postaviť 100 nových bytov“, vyjadril sa k
problému zástupca primátora Patrik Groma.

PRED

PO
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Ako už je dlhodobo verejne známe, súkromný žilinský týždenník s najdlhšou tradíciou si rád
„kopne“ do vedenia mesta. Z miestneho periodika, ktoré Žilinčania hrdo nosili pod pazuchou,
sa stal politický plátok. V našich mestských Radničných novinách sme už mnohokrát upozorňovali na jeho neobjektívne informácie, čo nám dal za pravdu aj ich vydavateľ uverejnením
opráv, čím „de facto“ priznal, že publikoval nepravdivé skutkové tvrdenia.
Mesto Žilina znížilo objednávanie inzercie v súkromných periodikách, aby čo najviac ušetrilo
prostriedky pre rozvojové aktivity v meste. O to viac zamrzí, že sa tým stalo objektom diskriminačnej kampane. Nás to však nezlomí, ideme ďalej.
REDAKCIA

Nový 1. viceprezident Policajného zboru pochádza z nášho mesta
Do funkcie 1. viceprezidenta PZ bol 15. júna 2016 vymenovaný
plukovník JUDr. Jaroslav Málik. Ide o žilinského rodáka, ktorý svoju
policajnú kariéru začal práve v Žiline ako policajt služby poriadkovej
polície v hliadke na základnom útvare PZ na obvodnom oddelení.
Neskôr v Žiline pôsobil v službe kriminálnej polície na tzv. okresnej
kriminálke na oddelení násilnej kriminality práve počas divokých 90tych rokov, kedy sa v Žiline odhaľovali veľmi často vraždy, výbuchy
a iné formy násilnej kriminality. Následne, keď vzniklo Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, postúpil vyššie na operatívne oddelenie, ktoré sa
zaoberalo elimináciou najzávažnejšej organizovanej trestnej činnosti
a tu sa osobne podieľal na odhaľovaní a dokumentovaní organizovanej kriminality tých najvyšších predstaviteľov kriminálneho prostredia
na Slovensku, ktorí sú už dnes tak notoricky známi mediálne, ale i verejne.

zdroj: www.minv.sk

Potom v policajnej kariére opäť postúpil o stupeň vyššie na špecializovaný
útvar Prezídia PZ. Na tomto veľmi špecifickom a tajnom spravodajskom útvare
PZ pôsobil na všetkých pozíciách – opäť od základnej cez vedúceho oddelenia
až po riaditeľa tohto útvaru, ktorý podlieha 1. viceprezidentovi PZ a v určitých
záležitostiach priamo ministrovi vnútra. Bolo len logickým vyústením jeho úspešnej kariéry, že
takmer po 25-tich rokoch štátnej služby dostal od ministra vnútra Roberta Kaliňáka ponuku na
funkciu 1. viceprezidenta PZ, ktorú prijal a opäť postúpil kariérne ešte o stupeň vyššie v organizačnej štruktúre prezídia PZ. Počas výkonu štátnej služby absolvoval SOŠ PZ v Pezinku,
SOŠ PZ v Devínskej Novej Vsi, Akadémiu PZ v Bratislave, absolvoval aj množstvo špeciálnych
kurzov najmä v zahraničí, napr. v Nemecku, Holandsku, Taliansku, Srbsku, ale i v Ruskej federácii. Na odbornej úrovni spolupracuje so všetkými vzdelávacími inštitúciami PZ, na ktorých
dodnes prednáša a odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti, ktoré získal v boji proti korupcii
a organizovanému zločinu.

Výzva občanom mesta
Zamestnanci mesta Žilina a spoločnosti Žilbyt, s.r.o. neustále riešia podnety od občanov
o preplnených kontajneroch na cintorínoch, v ktorých sa nachádzajú nábytky, pneumatiky,
stavebný materiál a iné. Mesto Žilina preto adresuje výzvu občanom, aby dané kontajnery
využívali iba na potreby spojené s pietnym miestom.
Na základe opakovaných a dlhodobých problémov so zneužívaním daných kontajnerov,
chceme upozorniť obyvateľov mesta, ale aj podnikateľské subjekty, že tieto veľkokapacitné kontajnery sú určené výhradne na odpad, ktorý vyprodukujú návštevníci cintorínov.
Do kontajnerov je zakázané umiestňovať iný odpad ako ten, na ktorý bol kontajner určený.
Na objemový odpad pre fyzické osoby slúžia zberné dvory a mesto Žilina zastrešuje jarné
a jesenné čistenie mesta formou rozmiestnených veľkokapacitných kontajnerov. Podnikateľské subjekty musia odpad, ktorý vzniká pri ich činnosti, riešiť vlastným systémom odpadového hospodárstva.
V prípade, že ste svedkom neadekvátneho využitia kontajnerov, kontaktujte Mestskú políciu Žilina na čísle 158.

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. informuje
Zablokovaný príjazd k zastávke „Vodné dielo, eXtreme park“
Vážení cestujúci, Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. by vás chcel informovať
o probléme zablokovania príjazdu autobusu MHD k zastávke „Vodné dielo,
eXtreme park“ na linke č. 67, s ktorým zápasí už od jej samotného vybudovania.
Zastávka „Vodné dielo, eXtreme park“ bola uvedená do prevádzky dňa 1. 7.
2015 ako náhrada zastávky „Vodné dielo, priehradný múr“, ktorá sa nachádzala
cca 250 m od prvého vstupu na breh priehrady Vodného diela Žilina, ako aj
novovybudovaného športovo–rekreačného centra. Hlavným cieľom vybudovania predmetnej zastávky bolo zvýšiť kvalitu a bezpečnosť prepravy cestujúcich.
S poľutovaním však musíme konštatovať, že naplnenie tohto cieľa nám vo veľkej miere komplikujú neohľaduplní vodiči osobných automobilov, ktorí nerešpektujú dopravné značenie a blokujú príjazd autobusu MHD k zastávkovému zálivu.
Vodiči automobilov už od samotného vzniku predmetnej zastávky nerešpektujú osadené zvislé dopravné značenie (B34) a vodorovné dopravné značenie
(V12a, V12b), ktoré zakazuje státie na pozemnej komunikácii vo vymedzenom
území, resp. v blízkosti tejto zastávky. Následkom tohto ich konania je zablokovaný príjazd autobusu k zastávkovému zálivu a cestujúci prepravujúci sa linkou
č. 67 musia vystupovať (nastupovať) mimo priestoru zastávky a následne prechádzať cez cestnú komunikáciu, čo rapídne znižuje ich bezpečnosť.
Napriek vynaloženej snahe sa nám to nepodarilo, a preto reálne hrozí, že zastávka „Vodné dielo, eXtreme park“ nebude obsluhovaná, resp. bude zrušená
a do trasy linky č. 67 bude opäť zaradená zastávka „Vodné dielo, priehradný múr“.
Pokúsime sa však nájsť nové možnosti riešenia pretrvávajúceho problému, pretože na kvalite dopravy, bezpečnosti a spokojnosti cestujúcich nám záleží.
VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA: WWW.DPMZ.SK.
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