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Strojovňa Zimného štadióna 
prejde rekonštrukciou 

V Mestskom športovom hokejovom klube Žilina prebieha rekonštrukcia strojovne chladenia. Dôvo-
dom je prekročenie prevádzkových motohodín v kompresoroch a dosluhujúce súčiastky, ktoré pre-
kročili vek 30 rokov. Z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti bola táto oprava nevyhnutná, v opačnom 
prípade hrozilo, že Zimný štadión v Žiline príde o ľadovú plochu.

Celý článok nájdete na strane č. 3. 

Žilinčania naplnili odpadom počas jarného zberu 591 
veľkokapacitných kontajnerov

V meste Žilina sa konal od 7. marca do 18. mája rozsiahly zber jarného nadrozmerného 
komunálneho odpadu. Počas zberu komunálneho odpadu občania naplnili odpadom 
591 veľkokapacitných kontajnerov. Aj toto číslo hovorí o tom, že občanom nie je ľa- 
hostajné životné prostredie.

Žilinčania mohli počas niekoľkých dní, ktoré boli vyhradené na jednotlivé mies-
ta v Žiline, odovzdať do veľkokapacitných kontajnerov napr. nábytok, šatstvo, ko-
berce, podlahoviny, matrace a podobne. V roku 2014 sa počas jarného zberu 
nadrozmerného odpadu naplnilo odpadom 599 veľkokapacitných kontajnerov. Har-
monogram rozmiestnenia jarného a jesenného zberu nadrozmerného komunálne-
ho odpadu je pravidelne zverejnený na webovej stránke mesta Žilina www.zilina.sk  
a Facebooku mesta Žilina: Mesto Žilina – Mesto s tvárou.

Mesto Žilina má vedomosť o nadmernej tranzitnej doprave v mestskej časti Vranie, 
ktorá je v súčasnosti zapríčinená rekonštrukciou mosta v Brodne na ceste I/11. 

Prvá etapa opráv mosta pri Brodne bola ukončená v sobotu 16. mája 2015. V súčasnosti pokračuje 
druhá etapa a sú prejazdné už dva jazdné pruhy. Tranzit áut cez Vranie by mal ubudnúť, keďže by 
už nemalo byť výrazné zdržanie kvôli prácam na moste v Brodne. V súčasnosti sa v spolupráci  
s Okresným dopravným inšpektorátom v Žiline a Krajským dopravným inšpektorátom Žilina hľa-
dajú riešenia, ako obmedziť tranzitnú  dopravu na uvedenom úseku. Jedna z alternatív predstavuje, 
že by zhotoviteľ stavby diaľnice D3 vybudoval premostenie zhruba 150 m nad lávkou, čím by sa vy-
riešil problém s tranzitom vo Vraní v budúcom období. Uvedené premostenie by spadalo  do plánu 
výstavby diaľnice D3, z dôvodu tejto výstavby bude nutné cestu uzatvárať cestu štyrikrát denne na  
1 hodinu. Poruchy miestnej komunikácie vo Vraní sú spôsobené dlhodobou intenzívnou dopra-
vou na veľmi úzkej komunikácii parametrov skôr jednosmernej ulice, pričom dochádza k trhaniu  
a zosuvu krajnice. Mesto Žilina má pripravenú projektovú dokumentáciu, ktorá vyrieši opravu toh-
to stavu, tiež sa pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladá sa, že tento rok bude 
komunikácia zastabilizovaná. Táto oprava si vyžiada zrejme úplnú uzávierku komunikácie na dobu 
realizácie opravy. Mesto Žilina žiada občanov o trpezlivosť a pochopenie. 

Ľadová plocha Zimného štadióna v Žiline  
zdroj foto: MsHK Žilina, a.s. 
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CVČ Žilina zefektívňuje svoju činnosť

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

Prvý zástupca pri-
mátora mesta Žilina 
Patrik Groma, druhý 
zástupca primátora 
mesta Žilina Anton 
Trnovec a poslanec 
Mestského zastupi-
teľstva v Žiline Jo-
zef Juriš slávnost-
ným rozviazaním 
stuhy na vstupe do 
objektu otvorili už  
v poradí štvrté Den-
né centrum v Žiline.

V pondelok 4. mája 
2015 zástupcovia 
primátora mesta 

Žilina, zúčastnení mestskí 
poslanci a vedúca Odbo-
ru sociálneho a zdravot-
ného Mestského úradu  
v Žiline Slavomíra Bre-
zovská oficiálne odovzdali 
do užívania verejnosti už  
v poradí štvrté Denné cen-
trum v Žiline, ktoré sa na-
chádza v Kultúrnom dome 
v Bytčici na Dlhej ulici.  
 
V zariadení denného cen- 
tra sa bude poskytovať naj- 
mä sociálne poradenstvo 
a pripravovať záujmo-
vá činnosť v jednotlivých 
oblastiach: kultúra, spo-
ločenské aktivity, nebudú 
chýbať prednášky a bese-
dy z oblasti zdravej výži-
vy, prevencie súčasných 
civilizačných chorôb, pre-
vencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti. 
Počíta sa aj so vzdeláva-
ním v oblasti sociálneho 

– dôchodkového poistenia  
a nebudú chýbať ani dôle-
žité rady, ako sa chrániť 
pred protispoločenskými 
činnosťami. V dennom 
centre môžu podobne ako 
v iných denných centrách 
na území mesta Žilina  
a podľa záujmu členov pra-
covať aj rôzne krúžky, na-
príklad literárny, výtvarný, 
šachový a turistický, ktorý 
bude plánovať výlety.

„Mesto Žilina sa snaží 
dlhodobo vytvárať pod- 
mienky pre aktívne star-
nutie, čo tiež patrí k živo-
tu, s cieľom zvýšiť kvalitu 
života skôr narodených 
Žilinčanov. Poskytovanie 
sociálnej služby v dennom 

centre patrí medzi pod-
pornú sociálnu službu, 
ktorá sa zabezpečuje am-
bulantnou formou. Verím, 
že tento krok mesta bude 
prínosom pre obyvateľov  
a v rámci svojich možností 
a potrieb využijú toto zaria- 
denie pre skvalitnenie živo-
ta,“ dodáva prvý zástupca 
primátora mesta Žilina Pa-
trik Groma.

Denné centrum na Dlhej 
ulici v Bytčici bude v pre-
vádzke denne počas pra-
covných dní v čase od 13.00 
hod. do 17.00 hod. Mesto 
Žilina naň bude prispievať 
ročne približne 8 000 eur.

REDAKCIA 

Mesto otvorilo ďalšie  
denné centrum

Občania si môžu na 
webovej stránke 
vyhľadať aktuálne 

informácie o poskytova-
ných sociálnych službách 
na území mesta Žilina,  
o podmienkach poskyto-
vania jednotlivých štát-
nych sociálnych dávok, so- 
ciálnych dávok, príspev-
kov súvisiacich napríklad  
s narodením, zabezpečením 
starostlivosti o dieťa (resp. 
detí), celkovou podporou 
rodín s deťmi, informácie  
o pomoci v hmotnej núdzi, 
o sociálnom a dôchodko-
vom poistení, o sociálnej 
pomoci pre občanov ťažko 
zdravotne postihnutých, 
ako aj informácie o všeo-
becne záväzných právnych 
predpisoch v sociálnej obla- 
sti. Sprístupnené sú aj in-
formácie o Rade seniorov 
mesta Žilina, ktorá je po-
radný a iniciatívny orgán 
pre otázky postavenia se- 
niorov v meste Žilina.

Komunitná záhrada
Členovia Denného centra 
– Vlčince, Námestie Janka 
Borodáča 1, prišli v roku 
2014 s myšlienkou využitia 

priestorov záhrady a jej pre-
meny na miesto komunitné-
ho spolunažívania seniorov, 
vnúčat, rodičov a detí tak, 
aby sa stala záhrada mies-
tom, kde by sa mohli tieto 
skupiny stretávať a realizo-
vať spoločne rôzne záujmo-
vé voľno-časové aktivity. 
Aktivity realizovali samot-
ní seniori a rodičia s deťmi  
s pomocou zamestnancov 
mesta Žilina. Na projekte 
participovalo 20 dobrovoľ-
níkov, ktorí pri tvorbe a re-
vitalizácii záhrady odpraco-
vali vyše 240 hodín. 
Projekt finančne podporili: 
• Nadačný fond KIA Motors
• Nadácia Orange 
• Mesto Žilina – spoluúčasť

REDAKCIA

Celoslovenská súťaž  
„Oskar bez bariér“
Mesto Žilina sa v roku 2015 zapojilo do 
celoslovenskej súťaže na pomoc zdravo- 
tne postihnutým a sociálne znevýhod-
neným skupinám obyvateľov Slovenskej 
republiky „Oskar bez bariér“. Mesto Žilina  
s projektom Sprievodca (nielen) sociál-
nymi službami v meste Žilina a s projek-
tom Komunitná záhrada postúpilo medzi 
piatich finalistov celoslovenskej súťaže 
Oskar bez bariér 2014. 

Odbor kultúry, športu, ces-
tovného ruchu a miest-
neho rozvoja vznikol ako 
samostatné oddelenie mest-
ského úradu v roku 2011. 
Zabezpečuje všetky kultúrne  
a športové podujatia mesta 
pre širokú verejnosť. Najna-
vštevovanejšie sú najmä Sta-
romestské slávnosti, Stredo-
veký deň a Žilinské kultúrne 
leto. Okrem tradičných podu-
jatí pribudlo veľa nových, ako 
napríklad hudobné stredy  
v Sade SNP alebo Marián- 
ske leto. Veľmi divácky za- 
ujímavý je aj Pohár Slovanov 
– silní muži, ako aj futbalo-
vé podujatie Žilinčania sa 
bavia futbalom. Začiatkom 
jesene každoročne rozbie-
hame prípravy na Vianočné 
trhy a myslím, že verejnosť 
je s ich kvalitou spokojná,  
i keď sme si vedomí, že 
vždy je čo zlepšovať. Ďal-
šou sférou je grantový  
a dotačný systém, ktorým 
mesto Žilina podporuje pro-
jekty športových klubov ale-
bo mimovládnych organizá-
cií, ktoré pôsobia a realizujú 
svoje projekty na území mes-
ta. Do našej agendy patrí tiež 
cestovný ruch, vedenie Turis-
tickej informačnej kancelárie 
a aktívna spolupráca s Oblast-
nou organizáciou Malá Fatra, 
ktorej je mesto členom. Nie 
je to úplne všetko, lebo našou 
agendou sú taktiež prevádzky  
v meste, ich otváracie hodiny, 
rôzne propagačné akcie, fi-
nančné zbierky, verejné zhro-
maždenia a voľné kultúrne  
a športové podujatia. Rada by 
som predstavila aj tých, ktorí 
sa za touto prácou skrývajú: 
Andrea Grečmalová – roz-
počet a grantový systém,  
Veronika Tabačková – kultúra, 
Peter Zánický – šport, Anna 
Michalková – prevádzky,  
Štefan Vančík – cestovný ruch, 
Veronika Strýčková – gran-
tový systém a projekty, Libor 
Štípala – grafika mesta Žilina,  
web a IT, Zuzana Vnuková  
a Zuzana Machynová – Turi-
stická informačná kancelária.

Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení denného centra, 
zľava: prvý zástupca prímátora Patrik Groma, druhý  
zástupca primátora Anton Trnovec a poslanec Mestského 
zastupiteľstva Jozef Juriš. 

Logá partnerov projektu: Kia 
Motors Slovakia, s.r.o., Nadá-
cie Orange a Mesto Žilina 

Dňa 18. mája sa 
na sídlisku Solin-
ky uskutočnila 
brigáda, na ktorej 
sa zúčastnili čle-
novia dvoch po-
radných orgánov 
primátora mesta 
– Rady seniorov 
mesta Žilina  
a Mládežníckeho 
parlamentu mesta 
Žilina. 

Zúčastnení čistili vo 
svojom voľnom čase 
od odpadkov časť 

sídliska pri konečnej zastáv-

ke trolejbusov a okolie mies- 
tneho potoka. „Som veľmi 
rád, že Žilinčania viacerých 
generácií si našli k sebe cestu  
a vedia spolu komuni-
kovať. Hoci účasť nebola 
masová, je to sľubný začia-
tok spolupráce Žilinčanov 
rôznych generácií a potvr- 
dzuje, že na kvalite život- 
ného prostredia záleží všet-
kým,“ povedal k čisteniu 
Soliniek primátor mesta 
Žilina Igor Choma. Rada 
seniorov  je poradným, ko-
ordinačným a iniciatívnym 
orgánom primátora mesta. 
Bola vytvorená 6. februá-
ra 2015. Zastúpené je v nej 

široké spektrum seniorov 
žijúcich na území mes-
ta Žilina. Predsedkyňou 
je pani Mária Žideková. 
Viac informácií nájdete na  
www.radaseniorov.zilina.sk.

Žilinský mládežnícky parla- 
ment (ŽMP) je politic-
ky nezávislá a neformál-
na mládežnícka skupina, 
ktorá vznikla v apríli 2008  
a pracuje pod gesciou Od-
boru školstva a mládeže 
Mestského úradu v Žiline. 
ŽMP je zároveň poradný  
a iniciatívny orgán pri-
mátora mesta Žilina. 
Parlament obnovil svo-

ju činnosť v marci 2012. 
Predsedom je Daniel 
Gurský. Viac informácií  

nájdete na: www.zamp.sk.  

REDAKCIA

Úspešná spolupráca dvoch poradných orgánov primátora mesta

Pri čistení sídliska Solinky každý priložil ruku k dielu. 
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Úvodná prezentácia pri otvo- 
rení Centra včasnej intervencie

V meste Žilina sa 
otvorilo Centrum 
včasnej intervencie, 
n. o., ktoré je  
v poradí tretie  
v Slovenskej repu- 
blike. Jeho cieľom 
je pomôcť rodinám,  
v ktorých sa narodili 
zdravotne znevý-
hodnené deti. Túto 
iniciatívu podporil 
aj prvý zástupca pri-
mátora mesta Žilina 
Patrik Groma.

V meste Žilina dnes 
otvorili tretie Cen-
trum včasnej in-

tervencie, n. o., ktoré bolo 
až do súčasnosti rodinám 
prístupné iba v Bratislave 
a v Prešove. Cieľom a sna-
hou centra je pomôcť rodi-
nám, v ktorých sa narodili 
zdravotne znevýhodnené 
deti. Skorým poskytnutím 
pomocnej ruky rodinám 
odborného tímu, ktoré sa 
ocitli v takto neľahkej ži- 
votnej situácii, umožní de-
ťom od najranejšieho veku 
života sa postupne adapto-
vať do života. Komplexné 
služby centier včasnej in-
tervencie postupne pomô-
žu deťom prekonať proces 
socializácie na životnej ceste 

človeka. „Poslaním každé-
ho rodiča je vychovať svoje 
dieťa, a tak ho pripraviť do 
života. Niektoré rodiny to 
žiaľ nemajú ľahké, ale lás-
ka a vnútorná sila rodičov 
prostredníctvom odborní-
kov centra pomôže deťom 
zo zdravotnými ťažkosťami 
sa ľahšie adaptovať do živo-
ta. Mesto sa snaží v rámci 

svojich možností pomôcť 
každému, kto to potrebu-
je,“ povedal prvý zástupca 
primátora mesta Žilina Pa-
trik Groma počas rozhovo-
rov. Viac informácií nájdete 
na www.centravi.sk alebo  
v Centre včasnej interven-
cie v Žiline na Ulici Repub-
liky 30.

REDAKCIA 

V Žiline otvorili Centrum 
včasnej intervencie

Slávnostný prípitok k otvoreniu  
centra

Generálne opravy 
kompresora, ktoré 
slúžia na udržiava-
nie ľadovej plochy, 
sú konštruované na 
50 000 motohodín. 
Žilinský kompresor 
prekročil hranicu 
generálky  
o 10 000 motohodín. 
Súčiastky, ktoré sa 
nachádzajú v stro-
jovni dosiahli, vek 
30 rokov. Stali sa 
tak opotrebovanými 
z hľadiska funk- 
čnosti a bezpečnos-
ti a nastal čas  
na ich výmenu. Tak 
aj naďalej bude mať 
Zimný štadión v Žili-
ne ľadovú plochu. 

V poslednej sezóne 
nebol chod kom-
presorov ideálny  

a potvrdila sa nevyhnutnosť 
generálnej opravy. Opravu 
si vyžaduje riadiaci systém, 
ktorý je zahltený porucho-
vými hláseniami a nedokáže 
riadiť strojovňu v automa-
tickom režime. Práce ne-
minú chladiace veže, kde sa 
budú meniť trysky a ložiská. 
Zväčšovať sa bude objem 
nádrže na chladiacu kvapa-
linu a čiastkové investície 

pôjdu na opravy bezpečnos-
ti, ako sú dvere a svietidlá do 
výbušného prostredia. 

Nová strojovňa chladenia 
prinesie skvalitnenie funk- 
čnosti a bezpečnosti. Znížia 
sa energetické náklady na 
prevádzku ľadovej plochy. 
Investícia do rekonštrukcie 
strojovne nezaťaží Žilinča-
nov, keďže bude platená  
z dotácie zo strany vlády 
Slovenskej republiky. Na-
opak, prispeje k zníženiu 
nákladov. Cena celej práce 
bude známa až po ukončení 
verejného obstarávania.

Strojovňa je momentálne 
v štádiu prípravných prác. 
Uskutočnilo sa odčerpá-
vanie čpavku zo strojovne 
chladenia.  Koná sa verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa 
prác pod taktovkou oddele-
nia verejného obstarávania 
Mestského úradu v Žiline.
Trvanie prác by nemalo 
ohroziť nadchádzajúcu se-
zónu MsHK Žilina, a. s.,  
ktorý sa udržal v najvyššej 
slovenskej hokejovej súťaži 
Tipsport extraligy, kde si za-
hrá svoju 16. sezónu.

REDAKCIA

Pre budúcu sezónu MsHK Žilina, 
a. s., je ľadová plocha zachránená

Ponuka činnosti CVČ na leto 2015 pre verejnosť
Centrum voľného času Žilina, Kuzmányho 105 pripravilo aj na 
leto 2015 pre vaše deti množstvo zaujímavých krúžkov. 
Podrobný zoznam krúžkov nájdete na webovej stránke mesta 
Žilina: www.zilina.sk v sekcii spravodajstvo.  
Deti sa môžu prihlasovať na krúžky do 17. júna 2015.  
Na všetky deti sa veľmi tešíme!  

Ilustračné foto  
zdroj: MsHK Žilina, a. s.  

Na 5. zasadnutí 
Mestského zastupi-
teľstva v Žiline dňa 
18. mája poslanci 
schválili záväzné 
stanovisko mesta 
Žilina k investičné-
mu zámeru mesta 
spojenému s úpra-
vou toku Brodnian-
ka. 

Spoluúčasť mesta Ži-
lina na predmetnom 
investičnom zámere 

je v predpokladanom roz-
sahu výstavby 4 cestných 
mostov a 13  premostení  

k rodinným domom. Rie-
šenie opakujúceho sa zatá-
pania územia v Brodne ini- 
cioval primátor mesta Žili-
na Igor Choma, aby pomo-
hol obyvateľom tejto mest-
skej časti. So situáciou sa 

osobne oboznámil aj mini- 
ster životného prostredia 
Peter Žiga  počas zasadnutia 
vlády Slovenskej republiky  
v Žiline v októbri 2014.

REDAKCIA 

Mesto nezabúda na problém Brodna

Minister Peter Žiga pri potoku  
Brodnianka 

Od 1. októbra 2015 
zanikne dlhoročná 
zmluva so spoloč-
nosťou FUNERAL 
& spol s. r. o., ktorá 
spravovala 16 žilin-
ských cintorínov. 
Mesto sa rozhodlo 
vypovedať zmluvu na 
základe permanent-
ných sťažností od 
obyvateľov. Výpove-
ďou zmluvy sa však 
problémy nekončia.

Mesto Žilina vyhove-
lo tlaku verejnos-
ti, aby sa zásadne 

zmenila situácia na žilinských 
cintorínoch. Okrem evidencie 
hrobových miest, ktorú zača-
lo riadne evidovať mesto Ži-
lina a nie správca cintorínov, 
je nevyhnutné, aby sa zveľadil 
celkový vzhľad cintorínov. Od  
1. októbra 2015 bude cintorí-
ny spravovať mestská spo-

ločnosť Žilbyt, s.r.o., ktorá sa  
v súčasnosti pripravuje na 
túto službu pre občanov. Vy-
povedaním zmluvy sa však 
problémy nekončia a situáciu 
sa snaží správca cintorínov 
komplikovať cez občanov, 
ktorí sú v tom nevinne. Už 
v roku 2010 bol Mestským 
zastupiteľstvom v Žiline  
riadne schválený plán hrobo-
vých miest, ktorý, ako sa zdá, 
správca nerešpektuje a nein-
formuje ani občanov, ktorí si 
chcú prenajať hrobové mies-
to. Situácia sa skomplikovala 
po tom, ako správca umožnil 
postaviť mramorový pomník 

na mieste, kde je naplánova-
ný chodník, ktorý by sa mal 
napojiť na novú prístupovú 
cestu na Nový cintorín. Plán 
hrobových miest je pre správ-
cu záväzný a je významom 
porovnateľný s územným 
plánom mesta Žilina, ktorý 
napríklad určuje, kde sa môže 
stavať a kde nie. Napriek tejto 
skutočnosti sa poškodenému 
občanovi zo strany zanedba-
nia povinností snaží mesto 
pomôcť, avšak platí to, že na 
dohodu treba minimálne 
dvoch. 

REDAKCIA 

Problémy na cintorínoch pokračujú 

Ilustračné foto 
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Foto poslancov zľava: Peter Fiabáne, Peter Ničík, Dušan 
Maňák, Miroslav Kolenčiak. Zdroj: výbor číslo 2. 

Výbory v mestských častiach informujú 

Volebný obvod  
č. 2 poznajú obča-
nia Žiliny skôr pod 
miestnymi názvami. 
Patria doň vekovo 
už staršie sídliská 
nášho mesta – Hli-
ny V, Hliny VI, Hliny 
VII a miestna časť 
zástavby rodinných 
domov Bôrik.  

Najväčšie problémy – do-
prava, parkovanie, čistota  
a údržba zelene 

Na základe stretnutí s ob-
čanmi nášho volebné-
ho obvodu č. 2, prípadne 
ich písomných podnetov 
máme dostatok poznatkov  
o problémoch, ktoré je po-
trebné riešiť. Najväčším 
problémom, tak ako je to 
aj v iných častiach Žiliny, je 
doprava a parkovanie i keď 
Hliny netrpia až tak ako nov- 
šie sídliská Solinky a Hájik. 
Skutočne veľmi zlá situácia, 
ktorú požadujeme okamži-
te riešiť,  je na ul. Škultétyho 
za kasárňami, kde sú oby-
vatelia tejto ulice dennode-
nne atakovaní obrovským 
hlukom nákladnej dopravy. 
Riešili sme petíciu občanov 
za „skľudnenie“ dopravy na 
Bôriku, kde sme však za-
tiaľ nenašli porozumenie  
u príslušných orgánov mesta  
a dopravnej polície. Snažíme 
sa presadiť požiadavku do-
končiť v predchádzajúcich 
volebných obdobiach začatú 
výstavbu nových parkovacích 
miest a hľadáme ďalšie mož-
nosti, ako vyriešiť problémy  
s nárastom dopravy v tejto 
časti mesta.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa 
snažíme zamerať pozornosť 
pracovníkov mestského úra-
du a zodpovedných firiem, 
je údržba a čistota verejného 
priestoru a poriadok a bez-
pečnosť na sídliskách.

So stavom údržby zelene, ko-
sením a celkovým poriadkom 
nie sme ako poslanci spokoj-
ní, i keď si uvedomujeme, že 
k súčasnému stavu, ako to na 
našich sídliskách vyzerá, pris-
pievame svojím správaním aj 
my, občania. Zúčastnili sme 
sa obhliadky stavu chodníkov 

na Hlinách V – VIII, kde sme 
navrhli zapracovať do projek-
tovej dokumentácie obnovu 
ich povrchov. 

Aktuálnou témou v tomto 
volebnom období bude aj 
revitalizácia Parku Ľ. Štúra, 
ku ktorej sa už konali aj 
verejné diskusie spojené  
s predstavením zámeru. 

Pozostáva z viacerých etáp, 
pričom náš najväčší žilinský 
park prejde zásadnou zme-
nou – počnúc obnovou stro-
mov cez opravu chodníkov  
a osvetlenia a končiac výme-
nou lavičiek či smetných ko-
šov. Veľkým problémom je 
okresným úradom schválené 
„zatrubnenie“ potoka Vši-
vák, čo odporuje súčasným 
moderným trendom tvorby 
mestského prostredia. Od-
mietame tento zámer a bude-
me sa ho snažiť v spolupráci  
s vedením mesta i občanmi 
zvrátiť.

Stretnutia s občanmi, na-
hlasovanie podnetov

Pravidelné stretnutia nás po-
slancov, pracovníkov mesta   
a príslušníkov Mestskej po-
lície s občanmi sa konajú 
vždy prvú stredu  v mesiaci 
o 17.00 hod. v priestoroch 
školskej jedálne Základ-
nej školy V. Javorku  (Hli-
ny V). Okrem toho svoje 
podnety môžete nahlasovať 
alebo posielať priamo nám 
poslancom. Telefonický  
a mailový kontakt na nás 
nájdete na webovej stránke 
mesta Žilina: www.zilina.sk/
volebny-obvod-c2--hliny-v-
-vii-borik. Tu môžete nájsť 

aj zápisnice z jednotlivých 
stretnutí s občanmi. 

Návrhy na zlepšenie fungo-
vania žilinskej samosprávy 
môžete posielať aj priamo  
z vášho smartfónu pomocou 
jednoduchej aplikácie City 
Monitor (www.citymonitor.
sk).

Priestor pre nahlásenie pro-
blémov vo vašom okolí vám 
taktiež ponúka aj portál 
„Odkaz pre starostu“  www.
odkazprestarostu.sk. Všetky 
nahlásené podnety sa takto 
automaticky zobrazia pra-
covníkom samosprávy nášho 
mesta a ich riešenie tak bude 
s vašou pomocou pod spo-
ločným drobnohľadom verej-
nosti.

Použitie pohotovostných 
finančných zdrojov pre ob-
čanov

Pohotovostné zdroje z roz-
počtu mesta Žilina pre posla- 
necké výbory v mestských 
častiach (tzv. poslanecký 
fond) vo výške  3 000 eur 
slúžia poslancom v našej 
mestskej časti na podporu  
vzdelávacích, kultúrnych či 
športových aktivít občanov.  
Občanovi stačí naformulovať 
krátku žiadosť s rozpočtom  
a my z týchto finančných 
prostriedkov radi podporí-
me občianske aktivity, ktoré 
prispejú k zveľaďovaniu našej 
mestskej časti a k rozvoju po-
tenciálu jej obyvateľov.   

POSLANCI: 
 Miroslav Kolenčiak,  

Dušan  Maňák,  
Peter Ničík, Peter Fiabáne

Najbližšie Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa bude konať  
29. júna 2015 na Radnici mesta Žilina, bližšie informácie  
nájdete na www.zilina.sk. 

Mesto Žilina si pre-
vzalo poďakovanie 
za prínos v oblasti 
inovačného rozvoja 
Žilinského kraja, 
ktoré udeľuje pred-
seda Žilinského sa-
mosprávneho kraja 
Juraj Blanár. 

Mesto Žilina v re-
akcii na zmen-
šujúci sa podiel 

verejnej zelene, pristúpilo  
k revitalizácii a rozšíreniu 
Sadu na Studničkách. Pri-
pojením bývalého objektu 
vodného zdroja a zrušením 
cestnej komunikácie bol 
park rozšírený takmer na  
1 hektár. Vznikol tak ve-
rejný priestor pre občanov 
mesta. V novom parku boli 
vybudované nové detské 
ihriská, pitné fontány, la-
vičky, odpadkové koše, ša-
chové stolíky a v značnom 
počte pribudla nová zeleň. 

Projekt sa teší z veľkého 
úspechu. Záujem o tráve-
nie voľného času v Sade 
na Studničkách prejavilo 
mnoho Žilinčanov rôznych 
vekových kategórií. Roz-
šírenie a zlepšenie kvality 
verejných priestranstiev  
v meste Žilina neostalo 
nepovšimnuté. Žilinský 

samosprávny kraj na čele  
s predsedom Jurajom Bla-
nárom odovzdal mestu 

Žilina cenu za Inováciu  
žilinského kraja.

REDAKCIA

Kraj poďakoval mestu

Vzhľadom na skutočnosť, že Výbor mestskej časti č. 1 nemal 
svoj príspevok odsúhlasený všetkými poslancami vo výbore, 
redakcia tento príspevok neuverejnila z dôvodu korektnosti.

Európsky tanečný 
festival štvorylky 
(European Quadrille 
Dance Festival)  
sa pokúsil 22. mája 
2015 presne o 12.00 
hod. opäť prekonať 
Guinnessov rekord 
v synchronizovanom 
tanci zvanom „štvo-
rylka“. 

Mesto Žilina  
a Tanečná škola 
Peter Cieker orga- 

nizovali toto podujatie už po  
šiestykrát. Festival sa ko-
nal pod záštitou primátora 
mesta Žilina Igora Chomu. 
Európsky tanečný festival 
štvorylky, ktorý zaregi- 
strovala organizácia Tane- 

čný zväz Slovinska (Plesna 
zveza Slovenije), znamená 
synchronizované tancovanie 
štvorylky v rôznych eu-
rópskych mestách vždy  
v štvrtý piatok v máji, pres-
ne o 12.00 hod. na význa- 
mných verejných miestach.  
Na Námesti Andreja Hlinku  
v Žiline štvorylku tancovalo  
1 128 účastníkov, od žia-
kov základných škôl a štu-
dentov stredných škôl,  
až po dôchodcov. Všetci 

účastníci prešli príprav-
ným kurzom za pomo- 
ci učiteľov tanca. Satelitný 
signál zabezpečil synchro-
nizovaný štart s ostatnými 
zúčastnenými mestami, pri-
čom hudba bola prenášaná 
priamo zo slovinského orga-
nizátorského mesta Maribor.  
Štvorylka sa v ten deň tanco-
vala v 51 mestách v siedmych 
krajinách Európy.

REDAKCIA

Štvorylka opäť roztancovala Žilinu

Štvorylka opäť roztancovala Žilinu 
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STREDA 3 19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 80 MIN  TÓLKŠOU! 
   TEXT MIROSLAV DJABLIK / RÉŽIA MÁRIA FRONCOVÁAH

ŠTVRTOK 4  19:00 / ŠTÚDIO / 15+ / 50 MIN MAČACIE SCHODY 
   TEXT KATALIN THURÓCZYOVÁ / RÉŽIA GABRIEL TÓTHAH

PIATOK 5  10:00 / 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 100 MIN JÁNOŠÍK 00 7 
   TEXT MICHAELA ZAKUŤANSKÁ / RÉŽIA MARIANA ĎURČEKOVÁ 

   & JÁN LUTERÁNAH

SOBOTA 6 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 18+ / 70 MIN  SEXUÁLNA 
   PERVERZITA  V CHICAGU
   TEXT DAVID MAMET / RÉŽIA JÁN ŠTRBÁKAH

UTOROK 9  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 120 MIN HANA 
   (HOMMAGE À HEGEROVÁ) 
   TEXT PETER PAVLAC / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

STREDA 10  19:00 / ŠTÚDIO / 14+ / 100 MIN VYSKOČIŤ Z KOŽE  
   TEXT ZUZA FERENCZOVÁ / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

ŠTVRTOK 11  10:00 / ŠTÚDIO / 14+ / 100 MIN VYSKOČIŤ Z KOŽE  
   TEXT ZUZA FERENCZOVÁ / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

PIATOK 12 19:00 / ŠTÚDIO / 15 + / 60 MIN MELANCHÓLIA 
   TEXT RÉŽIA VLADIMÍR MORES 

ŠTVRTOK 18 18:00 / VEĽKÁ SÁLA / VEREJNÁ GENERÁLKA BESI I. 
    TEXT F. M. DOSTOJEVSKIJ / D. MAJLING / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

PIATOK 19 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / PREMIÉRA BESI I. 
    TEXT F. M. DOSTOJEVSKIJ / D. MAJLING / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ

UTOROK 23 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15 +  BESI I. 
   TEXT F. M. DOSTOJEVSKIJ / D. MAJLING 

   / RÉŽIA EDUARD KUDLÁČ 

ŠTVRTOK 25  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 90 MIN KONFETY 
   TEXT INGRID LAUSUND / RÉŽIA ROMAN MAROŠAH  

PIATOK 26 19:00 / VEĽKÁ SÁLA / KONCERT MARIÁN VARGA  
   & SOLO IN CONCERT 
   STRHUJÚCA IMPROVIZÁCIA ART-ROCKOVEJ LEGENDY

SOBOTA 27  19:00 / VEĽKÁ SÁLA / 15+ / 120 MIN HANA 
   (HOMMAGE À HEGEROVÁ) 
   TEXT PETER PAVLAC / RÉŽIA ANTON ŠULÍK

   HOSŤUJEME 
STREDA 24 16:00 / SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO OPITÍ 

   NA FESTIVALE DOTYKY A SPOJENIA 2015

 

  MILÍ NAŠI DIVÁCI, ĎAKUJEME VÁM 
  ZA NÁVŠTEVU, PRIAZEŇ A PODPORU 
  A TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI 
  V NOVEJ 24. DIVADELNEJ SEZÓNE 2015/2016.

 JÚN
 PROGRAM
  23. DIVADELNÁ SEZÓNA 2014/2015
 www.divadlozilina.eu 

IVANA KUBÁČKOVÁ V INSCENÁCII OPITÍ

PREDAJ A REZERVÁCIE VSTUPENIEK   PON  –  PIA 14:00  –  18:00 a hodinu pred predstavením   ONLINE PREDAJ VSTUPENIEK NA www.divadlozilina.eu

ADRESA Horný Val 3, 010 01 Žilina, Slovakia   E-MAIL pokladna@divadlozilina.eu   TELEFÓN 041 381 0000   MOBIL 0903 510 671 / 0915 968  592 

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

inzerat_JUN_135x315.indd   1 20.5.2015   10:22

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE LETO 2015
www.kulturneleto.eu
JÚL  AUGUST .  SEPTEMBER.

Hudobná streda
JÚL - AUGUST
DH Senioranka, DH Fantranka, DH  Dubňanka, 
DH Predmierčanka, ...

Mariánske leto
JÚL - AUGUST
AndreaS Quartet, Neverback, Zoči Voči, Blueti-
me, V8 band, ...

AUGUST

14.
Stredoveký 
deň 

AUGUST

28.
Záverečná 

SEPTEMBER

2. - 4.
Sever 
proti Juhu 

JÚL

24. – 28.
Bažant 
Kinematograf 

AUGUST

1.
SKvelý 
Fest 

AUGUST

7.
Pohár silných 
mužov 

JÚL

13. - 17.
Tvorivé remeselné 
dielne 

..... a mnohé ďalšie

AUGUST

7.
Deň Európskej 
kultúry 

AUGUST

22.
Pony
express

SEPTEMBER

25.
Festival
Seniorov

SEPTEMBER

25. - 26.
ŽILINA 
INTERNATIONAL 
JAZZ CONTEST

OKTÓBER

2.
Primátorsky
deň
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Pani Agnesa Kyselová sa 
narodila 6. júna 1936  
v Zarieči – Keblov. Vy-

študovala Meštianku v Bytči. 
Po skončení meštianky na-
stúpila do Zväzarmu v Byt-
či, kde pracovala jeden rok. 
Neskôr nastúpila do Kraj-
ského podniku Odevy n. p.  
a v roku 1962 do Jednoty Ži-
lina, na pozíciu vedúcej zá-
vodu verejného stravovania  
v Mojšovej Lúčke. Odtiaľ odi-
šla do starobného dôchodku. 

Pán Viliam sa narodil  
16. mája 1930 v Mojši. Vy-
študoval Odbornú učňov-
skú školu v odbore drogista 
v Žiline. Po skončení školy 
pracoval ako vedúci predajne  
v Ilave a Dubnici nad Vá-
hom. V roku 1949 nastúpil 
na Chemickú priemyslovku 

v Brne. Neskôr absolvoval 
základnú vojenskú službu. 
Jeho pracovná kariéra sa za-
čala vyvíjať po nástupe do 
Krajského podniku Che-
molak. Neskôr pracoval ako 
vedúci odboru tovarových 
fondov a nakoniec ako ob-
chodný námestník v podni-
kovom riaditeľstve Drogérie 
n. p., a to až do odchodu do 
starobného dôchodku. 

Obaja manželia spojili svoj 
život manželským zväzkom 
14. mája 1955 v Dlhom 
Poli civilným sobášom.  
Z manželstva sa im naro-
dili tri dcéry Božena, Ľu-
bica a Janka. Majú 6 vnúčat  
a 5 pravnúčat. Srdečne bla-
hoželáme! 

REDAKCIA 

Diamantová svadba  
manželov Kyselovcov na Radnici
V živote človeka je veľa dôležitých momen-
tov či udalostí, ktoré dotvárajú mozaiku 
unáhleného života. K významným častiam 
tohto diela patrí aj 60. výročie sobáša man-
želov Kyselovcov. Diamantová svadba, na 
ktorej si manželia obnovili svoj manželský 
sľub po 60. rokoch za účasti primátora mesta 
Žilina Igora Chomu, sa uskutočnila v sobotu 
16. mája 2015 na Radnici mesta Žilina. Bielsko bolo založené  

v druhej polovici 13. 
storočia na soľnej 

ceste z Krakova na Mora-
vu. V roku 1572 sa mesto 
stalo centrom slobodného 
stavovského panstva Biel-
sko. Po prvom delení Poľska  
v roku 1772 sa Biala ocitla  
v Rakúsko-Uhorsku. 
Rieka Biala vtedy tvori- 
la hranicu medzi Ra- 
kúskom a Ruskom. Po roz-
delení Těšínska v roku 1920 
pripadlo mesto Poľsku. Od 
1. januára 1951 bolo Biel-
sko spojené s malopoľskou 
Białou, s ktorou dnes tvorí 
mesto Bielsko-Biała. V mes-
te je veľká fabrika Fiat Auto 
Poland. Vyrábal sa tam 
okrem iného aj známy Fiat 
126p (Maluch). Nachádza-
jú sa tu filmové ateliéry,  
v ktorých sa vyrábali kres-
lené filmy, napr. aj u nás 
populárny seriál Lolek a Bo-
lek. Tieto dve postavy majú  
v meste aj svoju sochu.  
Z turistických zaujímavostí 

treba uviesť zámok knie-
žat Sulkowskych, v ktorom 
bývajú často zaujímavé výs- 
tavy, budovu Poľského  
divadla, niekoľko kosto-
lov, Starý rynek s okoli-
tými uličkami i budovu 
radnice mesta. Vzhľadom 
na dejiny a veľký vplyv 
Rakúska mesto Biala na-
zývali aj „malá Viedeň“.  
Z nových atrakcií je nutné 
spomenúť nákupno-kul-
túrne centrum Sfera. Hoci 
sa nachádza v strede mes-
ta, architekti Sferu veľmi 
citlivo zakomponovali do 
objektov bývalého priemy-
selného podniku. Veľkou 
atrakciou je aj moderná la-
novka na vrch Szyndelnia.

Spolupráca medzi oboma 
mestami sa začala v roku 
1997. Za uplynulé roky so 
svojimi partnermi v Poľsku 
spolupracovali: Krajská kni- 
žnica v Žiline, Považská galé-
ria umenia, obchodné a prie- 
myselné komory, základné 

školy či športovci (cyklisti, 
mládežnícky futbal).  Zás- 
tupcovia mesta Bielsko-Bia-
la sa pravidelne a aktívne 
zúčastňujú Dňa európskej 
kultúry v Žiline. Inštitúcie  
v oboch mestách boli viac-
krát úspešné v čerpaní euro- 
fondov na malé projekty. 

Spolupráca medzi mestami 
sa výrazne zlepšila založe-
ním Euroregiónu Beskydy  
v roku 2000 a následným 
vstupom moravskej časti 
(sídlo Frýdek-Místek) do 
tohto združenia.

 
REDAKCIA

Partnerské mestá Žiliny 
Predstavujeme vám mesto Bielsko-Biała
Bielsko-Biała je mesto v južnom Poľsku, ktoré sa nachádza v Sliezskom vojvodstve. 
Do roku 1999 bolo sídlom vojvodstva Bielsko-Biała. Vzdialenosť zo Žiliny je iba 90 km, 
čo dáva výborný predpoklad pre spoluprácu. V meste žije takmer 200 000 obyvateľov. 
Primátorom mesta je pán Jacek Krywult, ktorý bol do tejto funkcie zvolený už na štvrté 
volebné obdobie.

Radnica mesta Bielsko-Biała 
autor: Lucjusz Cykarski

Rozšírenie tried mater-
ských škôl:

4. mája 2015 bola mestu 
Žilina schválená dotácia 
vo výške 80 000 eur (spo-
luúčasť mesta Žilina je 
vo výške 4 000 eur) z Mi-
nisterstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Sloven-
skej republiky na rekon-
štrukciu Základnej školy 
Limbová na Solinkách.  
V časti priestorov bloku „B“ 
sa v súčasnosti nachádzajú 
sčasti nevyužívané pries-
tory klubovne a priľahlých 
priestorov. Rekonštrukciou 
dôjde k úprave interiéru 2. 
poschodia bloku „B“, na zá-
klade čoho sa vytvoria dve 
nové triedy materskej školy. 
V projekte sa ráta s umiest-
nením 45 detí. V súčasnosti 
prebieha verejné obstaráva-
nie na zhotoviteľa staveb-
ných prác, termín začatia 

realizácie stavebných prác 
je plánovaný na júl 2015  
a ukončenie stavby sa plá-
nuje v septembri 2015.

Rozšírenie sociálnych 
služieb poskytované 
mestom Žilina:

Mesto Žilina patrí k úspeš-
ným žiadateľom o dotá-
ciu vo výške 23 000 eur na 
podporu rozvoja sociál-
nych služieb poskytnutú 
Ministerstvom sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej re-
publiky. Týmto projektom 
dôjde k nákupu špeciálne 
upraveného motorového 
vozidla na prepravu imo-
bilných osôb do nemocníc, 
na lekárske vyšetrenie, do 
rôznych inštitúcií kultúrne-
ho a spoločenského života. 
Prepravná služba je určená 
obyvateľom mesta Žiliny, 
ak ich trvalý alebo prechod-

ný pobyt je na území okresu 
Žilina. Špeciálne upravené 
motorové vozidlo by malo 
byť zakúpené do novembra 
2015. 

V zariadení ÚSMEV sa 
zlepší komfort života 
našim seniorom:

Mestu Žilina bola schvále-
ná dotácia vo výške 9 500 
eur z Ministerstva sociál-
nych vecí a rodiny Slovens-
kej republiky na zakúpenie 
5 kusov viacúčelových kre-
siel a 10 kusov elektrických 
polohovateľných postelí 
pre ÚSMEV – Zariadenie 
pre seniorov. Cieľom tohto 
projektu je zlepšenie ži-
votných podmienok imo-
bilných a ťažko mobilných 
občanov v zariadení a zá-
roveň aj uľahčenie práce 
ošetrovateľského personá-
lu. 

Jarné skrášlenie komunit-
nej záhrady v Žiline:

Dennému centru pre se- 
niorov – Vlčince bol schvá-
lený projekt s názvom Jar-
né skrášlenie komunitnej 
záhrady v Žiline v rámci 
Grantového programu pre 
optimistov Nadácie Orange. 
V rámci projektu budú vy-
sadené ovocné stromčeky 
a pripraví sa záhrada na jej 
pravidelné využívanie – vý-
mena piesku v pieskovisku, 
nalakovanie lavičiek a úpra-
va štrku na petangovom 
ihrisku. Projekt tak umožní 
seniorom a rodičom malých 
detí tráviť čas v príjemnom 
a podnetnom prostredí. 
Schválená výška grantu je 
200 eur. Aktivity projektu 
sa realizujú v mesiaci máj  
a jún 2015.

REDKACIA

V máji boli mestu Žilina schválené 4 dotácie  

Mesto Žilina ďakuje pani Haraštovej 
za veľkorysé gesto

Manželia Kyselovci pri obnove 
svojho sľubu 

Dňa 18. mája 2015 podpísala pani Františka Haraštová 
zmluvu s mestom Žilina, v ktorej mestu predala za sym-
bolické 1 euro spoluvlastnícke podiely na pozemkoch  
v mestskej časti Závodie. Ide o pozemky pod cestnou ko-
munikáciou, ktoré pani Haraštová aj tak nemohla využívať,  
a preto sa ich rozhodla týmto spôsobom venovať mestu. Verí-
me, že čin pani Haraštovej bude motiváciou aj pre ostatných  
občanov. 

Dňa 8. mája 2015 sa v mestskej čas-
ti Vranie konala pietna spomienka  
k 70. výročiu ukončenia druhej 
svetovej vojny. Pietneho aktu sa zú-
častnili poslanec Mestského zastu-
piteľstva v Žiline Ján Puček a pred-
nosta Mestského úradu v Žiline Igor 
Liška, ktorý predniesol slávnost-
ný príhovor. Vo Vraní je pochovaných celkom 19 padlých  
vojakov, ktorí bojovali za našu slobodu a porážku nacizmu.

Pietny akt v mestskej časti Vranie
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Štartuje ôsmy ročník Tesco Beh pre život
„Pobežte pre zdra-
vie svojej rodiny  
a prispejte na dobrú 
vec!“ Tak znie výz- 
va ôsmeho ročníka 
behu Tesco Beh pre 
život, ktorý sa  
v Žiline uskutoční 
13. júna 2015. 

Partnerom Nadácie 
Tesco  sa v tomto roku 
stal Slovenský atle-

tický zväz, a to aj vzhľadom  
na to, že cieľom tohtoroč-
ného behu je priviesť deti  
k športu. Výťažok z behu 
poputuje na atletické tábory 
pre deti z detských domovov. 
Tesco Beh pre život je charita-
tívne podujatie pre bežcov aj 
nebežcov, ktoré sa tento rok 
uskutoční vo všetkých kraj-
ských mestách na Slovensku. 
Beh pre život sa rozrástol 
aj do iných slovenských  

miest, ako sú napríklad  
Trnava a Trenčín.  Trať 
dlhú štyri kilometre môžu 
bežci prebehnúť alebo 
prejsť s kočíkmi či zvie- 
racími miláčikmi. Každý 
účastník obdrží na štarte 
tričko a balíček od partnerov 
behu. V cieli získa medailu  
a bude mu poskytnuté  
občerstvenie. Príďte  pod-
poriť dobrú vec!

REDAKCIA

SPOLOČNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ 
A ČESKEJ REPUBLIKY 
V CESTNEJ CYKLISTIKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

       www.msrcrzilina2015.sk 

Program majstrovstiev: 

Štvrtok 25.6.2015     Sobota 27.6.2015 
(Vodné dielo Žilina)    (Žilina, sídlisko Hájik) 

9:00 Časovka juniorky, ženy, juniori  9:00 – 12:00  Hromadný štart juniorky, ženy 

13:30 Vyhlásenie výsledkov   13:30 – 17:00 Hromadný štart juniori 
 

 

Piatok 26.6.2015     Nedeľa 28.6.2015 
(Vodné dielo Žilina)    (Žilina, sídlisko Hájik) 

10:00 Časovka mužov Elite a U23    12:00 Hromadný štart mužov Elite a U23 

13:00 Vyhlásenie výsledkov   17:30 Vyhlásenie výsledkov 
 
 
   

Mesto Žilina bude 
dejiskom význam-
ných cyklistických 
pretekov, a to spo-
ločných majstrov- 
stiev Slovenskej  
a Českej republiky 
v cestnej cyklisti- 
ke. Na základe 
tejto udalosti čaká 
mesto v dňoch od  
25. do 28. júna 
2015 viacero bez-
pečnostných  
opatrení. 

V dňoch od 25. do  
28. júna sa mu-
sia obyvatelia 

mesta pripraviť na viace-
ro obmedzení a bezpeč-
nostných opatrení. Po-
čas týchto dní v čase od  
8.00 do 14.00 hod. bude 

uzavretá premávka na ces-
tách v obciach Mojš, Varín, 
Rosina, Višňové a Turie. 
Rovnako bude obmed-
zená premávka v dňoch  
27. a 28. júna v čase od 
11.00 do 18.00 hod. na 
sídlisku Hájik, v mests-
kej časti Závodie a v ob- 
ciach Hôrky, Bitaro-
vá, Ovčiarsko a Strážov. 
Všetky obchádzky a orga- 
nizácia dopravy bude vy-
značená riadnym doprav-
ným značením. Orga- 
nizátori sa za vzniknu-
té obmedzenia osprave-
dlňujú a zároveň prosia  
o trpezlivosť a pochopenie 
zo strany vodičov.  Majs- 
trovstvá sa budú konať  
v dvoch disciplínach,  
a to časovka a preteky hro-
madného štartu. Zastú-

penie bude rozdelené do 
piatich kategórií – junior- 
ky, juniori, ženy, muži Elite 
a U23, kde každá usporiada-
teľská krajina spozná svoj-
ho víťaza. Pre divákov bude 
atraktívny pretek hromad-
ného štartu mužov, kde sa 
predstaví obhajca, Žilinčan 
Peter Sagan, ktorý vyhral po- 
sledné štyri majstrovstvá. 
Časovku obhajuje druhý 
najúspešnejší slovenský 
cyklista Peter Velits, ktorý 
vyhral posledné tri majst-
rovstvá.

Bližšie informácie  nájdete 
v sekcii šport na webo-
vej stránke mesta Žilina  
www.zilina.sk 

REDAKCIA 

ŽILINA OŽIJE CYKLISTIKOU 
Predstaví sa u nás slovenská 
a česká cyklistická elita

ploter

BYTCICKÝ 
JUNIÁLES

6. JÚNA 2015

o 14:00
futbalový štadión

 v Bytčici

8:30
14:00
16:00
16:15
16:20
16:50
17:10                     
17:30
18:30

Program: III. Športové hry seniorov s vnúčatami
Futbalový zápas Horní – Dolní  
Vyhlásenie výsledkov zápasu
Otvorenie Juniálesu – príhovor primátora mesta Žilina Igora Chomu
Bytčická dychovka
Bytčické speváčky
Ruty Šuty 
Arzén
Štefan Hruštinec – zabávač, spevák, imitátor
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Mesto Žilina odkúpi jeden 1-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Žilina.   
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 041/70 63 109.

Kronika mesta Žilina 

1990
8. a 9. júna sa konali v celom 
Československu parlament-
né voľby, prvé slobodné 
voľby od roku 1946. Zo Ži-
linčanov boli zvolení do Slo-
venskej národnej rady: Ma-
rián Januš (SNS), Ladislav 
Porubec (SNS), Ivan Jaroš 
(VPN) a Emil Lacko (KDH). 
Do Federálneho zhromaž-
denia boli zvolení: Miroslav 
Adámek a Ján Slota (obaja 
SNS), Karol Honner (VPN), 
Stanislav Kučera a Mária 
Kapitulíková (obaja (KDH), 
Miroslav Korman (KSS). 

1995
27. júna  sa začala v Dome 
techniky výstava  Sympo-
mech - Expostavmat ´95, 
medzinárodná kontraktač-

no-predajná výstava sta-
vebných strojov a techno-
lógií. Výstavy sa zúčastnilo 
viac ako 90 vystavovateľov, 
ktorí  zastupujú okolo 300 
výrobných firiem zo Slo-
venska a zo  zahraničia. 
Jednu z  najväčších ex-
pozícií  má  akciová  spo-
ločnosť Váhostav Žilina.  
V Dome techniky sa  
v minulosti konalo množ-
stvo veľkých výstav.

2000
1. júna sa v koncertnej sále 
Konzervatória konala  aka-
démia žilinských tvorcov. 
Prestížnou cenou Genius 
loci Solnensis boli ocene-
ní doc. Ing. Ivan Gantner 
za výsledky výskumnej  
a pedagogickej činnosti 

a Ing. arch. Ivan Meliš za 
celoživotné dielo v urba- 
nistickej architektúre  
a v športe. Pamätnými   
listami „in memoriam“ boli 
ocenení prof. RNDr. Mi-
chal Harant a MUDr. Mar-
tin  Gavalec.

2005
2. júna sa začali  Staro-
mestské slávnosti, ktoré 
otvoril primátor Žiliny 
Ján Slota. Na slávnostnom 
otvorení sa zúčastnil aj 
prezident SR Ivan Gašpa- 
rovič. Na slávnostiach vy-
stúpili okrem iného skupi-
ny Daira, HT, AYA, Arzén, 
Gladiátor, Tomáš Bezdeda 
či Aneta Langerová. 

REDAKCIA

V tejto rubrike priblížime minulosť nášho mesta. Skôr narodení 
čitatelia si môžu obnoviť spomienky, mladší čitatelia sa dozvedia 
pre nich možno neznáme skutočnosti a fakty. 

Čipová karta DPMŽ = klubová karta MŠK Žilina
Zákazníci Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o., ktorí majú vydanú čipovú kartu, majú 
možnosť získať zľavu na vstupenky na domáce zápasy MŠK Žilina.
Stačí si zaregistrovať svoju čipovú kartu DPMŽ zaslaním údajov (meno, adresa, telefó-
nne číslo, e-mail a číslo čipovej karty) na email: klubovakarta@mskzilina.sk a môžete 
využívať výhody klubovej karty:
• lacnejšie vstupenky na domáce zápasy MŠK Žilina,
• lacnejšie vstupenky na európske súťaže a prednostné právo na  ich kúpu,
• 5 % zľava v eshope MŠK Žilina.
Viac informácií nájdete na: www.mskzilina.sk.

V meste Žilina dlho-
dobo dochádza  
k svojvoľnému ore-
závaniu drevín oby-
vateľmi, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta. 
Dochádza tým k ich 
zdravotnému a este-
tickému poškodeniu.

Občania tiež svojvoľne 
vysádzajú do plôch 
dreviny, ktoré nás- 

ledne komplikujú údržbu. 
Nepovolené výsadby mno-
hokrát nie sú z perspektív-
neho hľadiska do priestoru 
vhodné. Tieto problémy sa 
vždy ukážu až po dlhej dobe. 
V tejto súvislosti je potrebné 
dodržiavať platné Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 8/2010  
o správe, tvorbe, údržbe  
a ochrane zelene na úze-
mí mesta Žilina, obzvlášť  
čl. 9 ods. 5. 

Toto Všeobecne záväzné na-
riadenie zakazuje: 
• akékoľvek poškodzovanie  
a odcudzovanie verejnej 
zelene, lámanie a orezávanie 
stromov a kríkov,
• neoprávnenú a nepovolenú 
výsadbu nových drevín, 
• vypaľovať trávu, páliť suché 
lístie a konáre, zakladať oheň, 
• vylepovať reklamu alebo 
rôzne plagáty na stromy, 
• skladovať posypový mate- 
riál na trávnatých plochách, 
• poškodzovať a ničiť verejné 
pamiatky a zariadenia,
• znečisťovať plochy zelene 
akýmkoľvek spôsobom. 

Ďalej je tiež zakázané:
• jazdiť motorovými vo-
zidlami po trávnikoch  
a parkovať na plochách verej-
nej mestskej zelene,
• vylievanie tekutého od-
padu pred prevádzkovými  
jednotkami na trávniky  
a ostatné verejné priestran-
stvá,
• umiestňovať stánky, infor-
mačné a reklamné zariade-
nia vo verejnej zeleni, okrem  
plôch na to určených Mest-
ským úradom v Žiline.

Kontrolu dodržiavania 
všetkých nariadení vyko-
návajú pracovníci Mestskej 
polície Žilina. V prípade, 
že občania zistia konanie  
v rozpore s  uvedenýmVšeo- 
becne záväzným nariade-
ním č. 8/2010, môžu okam- 

žite kontaktovať Mestskú 
políciu Žilina. Chceme zá-
roveň požiadať občanov, aby 
v prípade záujmu o výsad-
bu drevín podali podnet na  
odbor životného prostredia 
Mestského úradu v Žiline, 
kde bude každá požiadavka 
starostlivo posúdená a v prí-
pade opodstatnenia aj zreali-
zovaná. Mesto Žilina vysádza 
nové dreviny (stromy aj kríky)  
v žiaducej kvalite každý rok 
na jar alebo na jeseň. Výsad-
ba je plánovaná vždy vopred, 
pretože je potrebné overiť aj 
prítomnosť inžinierskych sie- 
tí a podzemných zariadení.  
Aj takouto formou sa zame- 
dzí neuváženým výsadbám 
a hlavne neskorším problé-
mom, ktoré môžu vzniknúť. 

REDAKCIA

Zákaz svojvoľného orezávania drevín, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta Žilina 

Neodborný zásah do drevín  
na Fándlyho ulici na Hlinách I 

Mestská polícia Žilina informuje
Dňa 9. mája 2015 o 7.00 hod. boli na Ulici Juraja Papánka skontro-
lované priestory opusteného domu. Pri kontrole bol zadržaný mladis-
tvý občan, ktorý ušiel z reedukačného centra v Hlohovci. Osoba bola 
odovzdaná hliadke Policajného zboru Slovenskej republiky.

Dňa 12. mája 2015 o 14.30 hod. sa pokúsil neznámy muž telefonicky vymámiť finan- 
čnú hotovosť od osoby dôchodkového veku pod zámienkou, že ide o jej rodinného prí-
slušníka. Po telefonickom oznámení príbuznej poškodenej hliadka Mestskej polície Ži-
lina kontaktovala poškodenú osobu v banke pri výbere peňazí. Menovanej bolo vysve- 
tlené, že muž v telefóne nie je jej príbuzný, ale chce využiť jej dôveru a podvodným 
konaním od nej vymámiť peniaze. Vec si na mieste prebrala hliadka Policajného zboru 
Slovenskej republiky.
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Milovníci športu, 
prírody a adrenalínu 
sa môžu opäť te-
šiť na lanový park 
Preles v žilinskom 
Lesoparku Chrasť. 
Od 1. mája 2015 je 
kompletne vynovený 
lanový park opäť 
otvorený pre verej-
nosť.

V minulom roku 
bol Preles zrekon- 
štruovaný a dnes je  

pre návštevníkov dostupný  
v troch okruhoch rôznej 
obťažnosti. Od najľahšie-
ho okruhu zameraného na 
rovnováhu a koordináciu 
pohybov až po najťažší, kto-
rý je určený pre skutočných 

milovníkov adrenalínu. Po-
čas mesiacov máj a jún je 
lanový park otvorený cez 
víkendy a štátne sviatky od 
12.00 hod. až do zotmenia.  
V letných mesiacoch bude 
lanový park otvorený kaž- 
dý deň a od septembra 
opäť cez víkendy a sviat-
ky. Vstup na lanovú drá-
hu je pre deti od 6 rokov  

v sprievode dospelej osoby  
a pre deti od 15 rokov samo-
statne. Školy a iné kolektí-
vy majú množstevné zľavy  
a môžu lanový park navštíviť 
aj v individuálnych otvára-
cích hodinách. Bližšie infor- 
mácie nájdete na stránke 
www.lanovy arkpreles.sk.

REDAKCIA

Lanový park Preles otvorený pre verejnosť

Ilustračné foto 
Zdroj: archív Občianskeho zruženia Preles  


