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Imobilným Žilinčanom uľahčí prepravu  
„sociálny taxík“

Mesto Žilina pripravilo novú sociálnu službu pre imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorí sú odkázaní na individuálny spôsob prepravy, a to špeciálne osemmiestne auto so 
zdvíhacou plošinou.                                                                         

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3. 

Mesto Žilina v apríli deložovalo ro-
diny zo 4 bytov na Bratislavskej ulici, 
ktoré už dlhšiu dobu odmietali platiť 
nájomné za pridelené mestské byty. 
Rovnako sa odmietali prispôsobiť aj 
kultúrnemu spôsobu života bežného 
človeka. Dôkazom asociálneho sprá-
vania je zdevastovaný bytový dom č. 
52 na Bratislavskej ulici, ako aj veľké 
znečistenie tejto lokality.

celý článok na strane č. 2. 

Postrehli ste v meste výtlky, poškodené dopravné značenie, neporiadok či ne-
funkčné verejné osvetlenie? Neváhajte a nahláste nám to cez mobilnú apli-
káciu City Monitor! Od apríla 2015 môžu občania mesta Žilina zasielať svoje 
postrehy a podnety na zlepšenie našej samosprávy cez bezplatnú mobilnú 
aplikáciu.

Aplikácia vaše hlásenie zaeviduje automaticky spolu s fotografiou problému 
a informáciou o presnej adrese miesta, kde bol podnet vytvorený. Následne 
bude odoslaný a spracovaný povereným zástupcom samosprávy a kompeten- 
tná osoba sa postará o jeho vybavenie. Celý proces riešenia svojho podnetu 
môžete sledovať v ľubovoľnom mobilnom zariadení, kde máte nainštalovanú 
aplikáciu City Monitor. Na každú zmenu stavu budete upozornený notifikáciou. 
Občan môže pridať hlásenie aj prostredníctvom webu www.citymonitor.sk, a to 
vyplnením formulára „Nahlásiť podnet“.

Vďaka City Monitoru sa o problémoch dozvieme oveľa skôr, a tak dokážeme 
pružnejšie reagovať a zabezpečiť ich vyriešenie. Služba prináša výhody nielen 
obyvateľom, ktorí môžu priamo vo svojom mobile sledovať priebeh riešenia ich 
hlásení, ale i predstaviteľom samosprávy. Poverený pracovník môže v mene 
mesta posielať bezplatné správy s aktuálnymi informáciami o všetkých spo-
ločenských, kultúrnych či športových podujatiach a udalostiach v Žiline, do-
časných zmenách v otváracích hodinách úradov a ďalších novinkách o dianí  
v meste. 

UPOZORNENIE: Zamestnanci samosprávy nebudú reagovať na vulgárne 
vyjadrenia a slovné útoky. 

Aplikácia City Monitor pomáha  
skvalitniť životnú úroveň v Žiline

Položením vencov a kvetov si predstavitelia mesta Žilina pripomenuli  
71. výročie oslobodenia mesta Žilina a uctili si pamiatku padlých vojakov, ktorí 
v roku 1945 vybojovali mier a oslobodili Slovensko spod nacistického útlaku. 
Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru akreditovaní  
v Slovenskej republike, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov, priami účastníci bojov o Žilinu a jej okolie a ďalší vzácni hostia.

Dňa 29. apríla 2016 sa konal spomienkový pietny akt pri Pomníku oslobode-
nia v Sade SNP v Žiline a na Vojenskom cintoríne (Cintorín vojakov červenej 
armády) na Bôriku. Vo svojom príhovore Juraj Drotár za Oblastný výbor Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline pripomenul odkaz gene-
rácie, ktorá prežila hrôzy vojny a položila životy za našu slobodu.

„Na tomto pietnom mieste si pripomíname všetkých, ktorí v boji za slobodu 
položili svoje životy a hlboko sa skláňame pred obeťami najkrvavejšej vojny  
v dejinách ľudstva,“ povedal vo svojom príhovore primátor Igor Choma. 

Pripomenuli sme si 71. výročie oslobodenia  
mesta Žilina 

„Sociálny taxík“ je špeciálne osemmiestne auto so zdvíhacou  
plošinou, ktorá umožňuje prepravu imobilných občanov 

Staromestské slávnosti 2016                  
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POZÝVAME

Mesto deložuje  
občanov, ktorí nie 
sú ochotní si plniť 
svoje povinnosti
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Anton Šulík, riaditeľ  
Mestského divadla Žilina   

Ďalší mestský bytový dom, ktorý  
zdevastovali neprispôsobiví občania
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Súčasné vedenie 
mesta dbá o to, aby 
zákon a všeobecne 
záväzné nariadenia 
mesta Žilina platili 
rovnako pre každé-
ho obyvateľa nášho 
mesta. Tí, ktorí nie 
sú ochotní rešpek-
tovať tieto ustano-
venia, sú sankcio-
novaní v intenciách 
platnej legislatívy 
SR. Mesto v apríli 
deložovalo rodiny 
zo 4 bytov na Brati-
slavskej ulici, ktoré 
si odmietali plniť 
záväzky voči samo-
správe.

Mesto Žilina v apríli 
deložovalo rodi-
ny zo 4 bytov na 

Bratislavskej ulici, ktoré 
už dlhšiu dobu odmietali 
platiť nájomné za pridele-
né mestské byty. Rovnako 
sa odmietali prispôsobiť aj 
kultúrnemu spôsobu života 
bežného človeka. Dôkazom 
asociálneho správania je 
zdevastovaný bytový dom 
č. 52 na Bratislavskej ulici, 
ako aj veľké znečistenie tej-
to lokality.

„Som primátorom všetkých 
Žilinčanov, ale nie je možné 

tolerovať asociálne správa-
nie niektorých obyvateľov, 
ktorí negatívne vplývajú 
na naše mesto. Ak niekto 
odmieta platiť nájomné za 
mestský byt, devastuje nie- 
len miestnosti, kde býva, 
ale celú bytovku až do takej 
miery, že je ohrozená sta-
tika stavby, nemôže byť  
v postavení toho, kto si ria- 
dne plní svoje povinnosti 
a slušne žije ako desaťtisí-
ce iných Žilinčanov. Preto 
mesto nemalo inú možnosť, 
ako deložovať takýchto 
obyvateľov,“ vyjadril sa pri-
mátor Žiliny Igor Choma.

Rovnako sa zistilo, že tieto 
osoby nelegálne ubytová-
vali v mestských nájom-
ných bytoch ďalšie osoby. 
V jednoizbovom byte tak 
žilo viac ako 8 osôb, čo je 
neprijateľné aj z hľadiska 
hygieny. 

„Ak sa niekto otvorene od-
mieta prispôsobovať nor-
málnemu spôsobu života, je 
preto absurdné, aby z daní 
riadne žijúcich ľudí mu bol 
neustále rekultivovaný byt, 
ktorý do roka zničí. Voči 
všetkým takýmto osobám 
budeme nekompromisne  
a rázne postupovať,“ dodal 
zástupca primátora Patrik 

Groma pri deložovaní ne-
prispôsobivých občanov.

Mesto Žilina má v pláne v 
dohľadnej dobe zbúrať ďal-
ších 6 domov, ktoré obýva-

jú neprispôsobiví občania 
a užívajú mestský majetok 
bez právneho titulu.

REDAKCIA 

Mesto deložuje občanov, ktorí nie sú ochotní 
si plniť svoje povinnosti

Schodisko v bytovom dome

Dodávateľ dokončil 
najväčšiu investíciu 
Oblastnej organi-
zácie cestovného 
ruchu Malá Fatra  
v tomto roku –  
turistickú lávku 
s prístreškom na 
Straníku.

Na počiatku bola my-
šlienka mesta Žilina 
vytvoriť turistickú 

vyhliadku na Straníku. Keď-
že je tento priestor súčasťou 
národnej kultúrnej pamia- 
tky (okolo 10. – 12. st. pred 
našim letopočtom tu vznik-
lo Výšinné hradisko), bolo 
prirodzené rozhodnutie 
pristúpiť k celej myšlienke 
mimoriadne zodpovedne. 

Organizácia cestovného 
ruchu Malá Fatra, ktorej je 
mesto Žilina významným 
členom, tak zorganizovala 
workshop na tému Stra-
ník – turistická vyhliadka, 
ktorého sa zúčastnili mladí 
architekti, pamiatkari, dizaj-
néri i pracovníci mestského 
úradu. Na základe worksho-
pu vznikol návrh vytvorenia 
lávky a prístrešku na Straní-
ku, ktoré budú rešpektovať 
význam NKP, požiadavky 
vlastníkov pozemkov i pa-
raglajdistov na tomto území.

V rokoch 2014 a 2015 pre-
behlo vypracovanie projek-
tovej dokumentácie (Ing. 

Michal Marcinov, Andrej 
Badin, Zuzana Demovičo-
vá, Ing. arch. Peter Lényi, 
Ing. arch. Ondrej Marko, 
Ing. arch. Marián Lucký) 
a realizoval sa archeologic-
ký výskum (VIA MAGNA, 
s.r.o.), z ktorého sa nám 
ukázali nové možnosti tu-
ristického využitia lokality 
Straník do budúcna.

Na jeseň roku 2015 na zá-
klade verejného obstará-
vania začala spoločnosť 
SOAR spol. s r.o. s realizá-
ciou lávky a prístrešku na 
Straníku.

Peter Šimčák, výkonný ria-
diteľ OOCR Malá Fatra: 
„Od investície očakávame 
výrazné zatraktívnenie tu-
ristického potenciálu na-
šich členov – mesta Žilina  
a obce Teplička nad Vá-
hom. Na Straník bude 
možná príjemná prechád-
zka aj pre rodiny s deť-
mi či starších ľudí, ktorí 
sa budú môcť bezpečne  
a komfortne dostať na ko-
pec s najkrajším výhľadom 
na hrebeň Malej Fatry, Ter-
chovskú dolinu, Žilinu až 
po Javorníky.“

Celková investícia od 
workshopu cez projekto-
vanie a archeologický výs-
kum až po realizáciu lávky 
je financovaná z rozpočtu 
Oblastnej organizácie ces-

tovného ruchu Malá Fat-
ra a dosiahne 71 590 eur.
Slávnostné otvorenie láv-
ky na Straníku sa konalo  
9. 4. 2016 o 14.00 hod. 

priamo na Straníku počas 
podujatia Žilinská 1000ka.

OOCR  
MALÁ FATRA 

Straník – turistická lávka a prístrešok pre skvelé výhľady

V sobotu 23. apríla 
organizovalo mesto 
Žilina už tradičné 
čistenie Lesoparku 
Chrasť. Chladné  
a premenlivé aprí-
lové počasie neod-
radilo zhruba 100 
dobrovoľníkov, ktorí 
za dopoludnie  
vyzbierali takmer  
1 000 kg odpadu. 

Jarného čistenia sa zú-
častnili primátor mes-
ta Žilina Igor Choma, 

zástupca primátora Patrik 
Groma, mestskí poslanci 
Iveta Martinková, Ľudmila 
Chodelková, Jana Filipová, 
Peter Cibulka, Martin Bar-
čík, Peter Fiabáne, Marián 
Zrník, zamestnanci úradu, 
občania mesta i žilinskí žia-
ci. Rovnako aj členovia Jed-
noty dôchodcov Slovenska 
a členovia krajského centra 
nepočujúcich ANEPS Žili-
na.

„Úprimne sa chcem po-
ďakovať všetkým dobro-
voľníkom, ktorí sa čistenia 
zúčastnili a tým dali naja-
vo, že im nie je ľahostajný 
stav životného prostre-
dia. Vo svojom voľnom 
čase pomohli likvidovať 
neporiadok, ktorý naro-
bili nezodpovední ľudia  
v mieste, ktoré slúži na re-
lax a odpočinok. Budem 
rád, ak sa aj v budúcnosti 
nájdu takí občania, ktorí sa 
zapoja do obdobných ak-
cií zameraných na čistotu  
v našom meste,“ poďako-
val primátor Igor Choma 
tým, ktorí sa zúčastnili čis-
tenia Lesoparku Chrasť. 

Tradičné jarné čistenie, 
ktoré organizuje mesto 
Žilina dvakrát ročne. Na-
priek chladnému počasiu 
sa ho zúčastnilo zhruba 
100 dobrovoľníkov. Mesto 
Žilina poskytlo účastní-
kom pracovné rukavice 
a vrecia na zber odpadu. 
Pred obedom sa účastní-
ci akcie mohli bezplatne 
občerstviť teplým čajom  
a čerstvými bagetami.

REDAKCIA

Verejnosť po-
mohla vyčis-
tiť Lesopark 
Chrasť

Koniec divadelnej sezóny je 
tento rok v Mestskom diva-
dle Žilina silný. Okrem bež-
nej prevádzky nás čakajú dva 
medzinárodné vrcholy. Ten 
prvý je, že 1. 6. hosťujeme 
ako jediný reprezentant slo-
venského divadla v Prahe na 
PALM OFF FEST, kde si nás 
vybrala dramaturgia Divadla 
pod Palmovkou. Je to prvý 
ročník jedinečného projek-
tu – medzinárodného diva-
delného festivalu so súbormi  
z Poľska, Slovenska, Čiech  
a Moravy. Z poľských diva-
diel sa predstaví Teatr Pol-
ski z Wroclavi s úspešným 
predstavením Prezidentky  
v réžii svetovej divadelnej iko-
ny Krystiana Lupy a Heleny 
Modrzejewskiej s hrou He-
nrika Ibsena Nepriateľ ľudu. 
Divadlo pod Palmovkou re-
prezentujú ich čerstvé insce-
nácie Mlčení bobříků  a Las-
kavé bohyně. Komorní scéna 
Aréna z Ostravy prichádza 
s hrou Slyšení, ktorá takisto 
získala v ankete Divadelních 
novin ocenenie Inscenácia 
roku 2015. Skrátka žilinské 
divadlo sa nachádza vo veľmi 
dobrej divadelnej spoločnosti. 
Tí, ktorí videli našu inscená-
ciu Vyrypájevových Opitých v 
réžii Eda Kudláča, vedia, že sa 
v tejto prehliadke nestratíme, 
skôr naopak, máme šancu pre-
kvapiť. Zámerom festivalu je 
zachytiť dnešného človeka au-
tenticky vo svojom svete a re-
flektovať jeho zmenu hodnôt, 
čo považujeme práve v tejto 
precitlivelej dobe za nesmierne 
dôležité. Hudobnou rozlúčkou 
so sezónou 2015/16 bude 15. 
a 16. 6. ďaľšia svetová spojnica 
– unikát One Day Jazz Festival 
2016, ktorý sa nesie v spomien-
ke na Davida Bowieho. Aj ten-
to rok festival pokračuje vo fi-
lozofii jedinečnosti hudobných 
čísiel, ktoré v mnohých prípa-
doch nesú príbeh alebo posol-
stvo hlbšieho významu. Tento 
raz sa festival prostredníctvom 
svojho programu a hudobnej 
rétoriky tvorby významných 
interpretov priblíži ku kon-
krétnemu odkazu pojmov 
Tolerancia, Humanizmus  
a Mier. Teda ďaľším dôkazom 
prekračovania hraníc v našom 
divadle. A tým je fakt, že súčas-
ťou programu bude tento rok 
aj hudobná spomienka na Da-
vida Bowieho. Legendárnemu 
umelcovi vzdá hold newyorská 
formácia Donny McCaslin 
Group – posledná hudobná 
zostava, s ktorou David Bowie 
spolupracoval. A ďalším pilie-
rom festivalu je dlho očakáva-
ný comeback zostavy hudob-
níkov a spolužiakov z Berklee 
College of Music v Bostone – 
Johna Shannona (gitara), Dana 
Brantigana (trúbka), Oskara 
Rózsu (basgitara) a Martina 
Valihoru (bicie). A to všetko na 
vynovenom nádvorí Mestské-
ho divadla Žilina.

Vyzbieralo sa takmer  
1 000 kg odpadu.

Mapka znázorňujúca trasu turistickej 
lávky vedúcej k vyhliadke na Straníku

Turistická vyhliadka na Straníku
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Primátor mesta Igor Choma víta 
prezidenta SR Andreja Kisku

Primátor Igor Choma odovzdal do 
užívania verejnosti tzv. sociálny taxík

„Sociálny ta-
xík“ je špeciálne 
osemmiestne auto 
so zdvíhacou plo-
šinou, ktoré sa dá 
prispôsobovať a je 
určené aj na pre-
pravu občanov na 
invalidnom vozíku. 
 

Mesto aj vďaka prí-
spevku Minister-
stva práce, sociál-

nych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky (príspevok vo výš-
ke 76,50 % – 23 000 eur; zvy-
šok ceny auta 23,50 % –  
7 063,60 eura uhradilo mes-
to Žilina) zakúpilo špeciálne 
upravené motorové vozidlo 
s hydraulickou plošinou 
Fiat Ducato, ktoré môžu 
využívať imobilní obyva-
telia odkázaní na indivi-
duálnu prepravu osobným 
autom. Auto je vybavené 
špeciálne upraveným mie-
stom pre transport dvoch 
invalidných vozíkov. Tzv. 
„sociálny taxík“ je k dispo-
zícii na území mesta Žilina 
v pracovných dňoch, a to 
v pondelok – štvrtok v čase 
od 7.00 hod. do 14.00 hod.  
a v piatok v čase od 7.00 hod. 
do 13.00 hod. Objednávku 
na prepravnú službu nahlási 
žiadateľ vždy vopred, naj-
neskôr 24 hodín pred po-
skytnutím prepravnej služ-
by, v pracovných dňoch  

v čase od 8.00 hod. do 
11.30 hod. na tel. č.: + 421 
905 300 123.

Náklady na prevádzku „so-
ciálneho taxíka“ bude mesto 
uhrádzať sčasti zo svojich 
prostriedkov a sčasti z pro-
striedkov žiadateľov o túto 
službu. Zo strany žiadateľa 
bude výška úhrady 0,50 eura 
za kilometer prepravnej 
vzdialenosti. Použitie hyd-
raulickej zdvíhacej plošiny 
nie je spoplatňované. 

Žiadateľ o uvedený druh so-
ciálnej služby musí podať žia- 
dosť na Mestský úrad v Žili-
ne. Podmienkou vyhovenia 

žiadosti je predloženie po-
tvrdenia od lekára o ťažkom 
zdravotnom postihnutí žia-
dateľa alebo o nepriaznivom 
zdravotnom stave s obme- 
dzenou schopnosťou pohybu 
a zároveň trvalý pobyt žiada-
teľa na území mesta Žilina. 
Žiadosť o prepravnú službu 
je možné prevziať osobne  
v Klientskom centre Mest-
ského úradu v Žiline, prípad-
ne na webovej stránke mesta 
Žilina. Bližšie informácie  
o prepravnej službe je 
možné získať na tel. č.:  
+421 905 300 123.

REDAKCIA

Mesto Žilina rozširuje sociálne služby 

Prezident Sloven-
skej republiky An-
drej Kiska prvýkrát 
oficiálne navštívil 
mesto Žilina. Na 
Radnici mesta Žilina 
ho privítal primátor 
Igor Choma, ktorý s 
prezidentom rokoval 
o aktuálnych otáz-
kach nášho krajské-
ho mesta.

Koncom marca prezi-
dent Slovenskej re-
publiky Andrej Kiska 

oficiálne navštívil krajské 
mesto Žilina. Na žilinskej 
radnici rokoval s primáto-
rom mesta Igorom Cho-
mom, ktorý oboznámil hla-
vu štátu o najzásadnejších 
otázkach života v našom 
meste. Zhodli sa na dôleži-
tosti dokončenia diaľničných 
obchvatov v okolí Žiliny, 
ktoré majú pre mesto stra-
tegický význam. Nielenže sa 
z mesta vylúči tranzitná do-
prava, čo bude mať pozitívny 
dosah aj na emisné zaťaženie 
samotného mesta, ale zvýši 
sa aj hospodársky potenciál 
celého Horného Považia. 

O žilinský región majú zá-
ujem zahraniční investori 
už teraz, no až vďaka dobu-
dovaniu cestnej siete a mo-
dernizácii železničných tratí 
v okolí Žiliny budú môcť 

investori rozvíjať svoje pod-
nikateľské zámery, prípadne 
expandovať ďalej na východ 
Slovenska. Prezident sa u 
primátora informoval o stave 
Fakultnej nemocnice s poli-
klinikou Žilina, ktorá posky-
tuje zdravotnú starostlivosť 
nielen Žilinčanom, ale aj 
občanom zo širokej spádovej 
oblasti. Obaja predstavitelia 
majú veľký záujem o to, aby 
sa neustále zvyšovala kvali-
ta zdravotnej starostlivosti  
o občanov Slovenskej repub-
liky. 

Na záver stretnutia prezident 
s primátorom analyzovali vý-
sledky tohtoročných volieb 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky a ich vplyv aj na 
mesto Žilina. 

Po prijatí primátorom 
mesta Žilina pokračo-
val program prezidenta 
Slovenskej republiky An-
dreja Kisku návštevou  
5. pluku špeciálneho urče-
nia v Žiline, potom sa stre-
tol so študentmi Gymnázia 
bilingválneho Žilina, pre-
zident navštívil aj Vedecký 
park a výskumný ústav – 
CEIT, a. s. a nakoniec na-
vštívil spoločnosť Kia Mo-
tors Slovakia vo výrobnom 
závode pri Žiline. 

S mestom Žilina sa prezi-
dent rozlúčil krátkou pre-
chádzkou po centre mesta, 
cez ktoré ho previedol pri-
mátor mesta Žilina.

REDAKCIA

Prezident Slovenskej republiky 
oficiálne navštívil Žilinu

Obyvatelia sídliska 
Vlčince podávajú 
časté podnety na 
rastúce topole na 
Námestí Ľudoví-
ta Fullu. Požadujú 
výrub stromov  
z dôvodu ich 
veľkosti, veku  
a zlého zdravotného 
stavu. 

Pracovníci Mestského 
úradu v Žiline, odbo-
ru životného prostre-

dia, vykonali viaceré vizu-
álne obhliadky, na základe, 
ktorých boli zistené mierne 
preschnutia korún, avšak 
znížená fyziologická hod-
nota nebola na takej hrani-
ci, aby sa predmetné drevi-
ny povolili vyrúbať.  Z toho 
dôvodu dreviny odporučili 
na odborné ošetrenie, ktoré 
vykonal  špecialista. 

Mesto Žilina ošetrilo topole 
na Námestí Ľudovíta Fullu, 
aby vyhovelo požiadavkám 
obyvateľov. Po ošetrení 
drevín prichádzali naďalej 
podnety na odbor životné-
ho prostredia, aby boli to-
pole zrezané. Mesto Žilina 
požiadalo o spoluprácu Ži-
linskú univerzitu, konkrét-
ne Katedru pozemného sta-
viteľstva a urbanizmu, aby 
zmerala vnútorné biotické 
poškodenie drevín. Mera-
nie sa konalo 7. apríla 2016 
a vykonali ho zamestnanci 
univerzity Renáta Koren-
ková a Peter Krušinský.

Na meranie bol použitý 
prístroj Fakkop ArborSonic 
3D Acoustic Tomograph  

s 18 senzormi. Prístroj me-
ria akustickú odozvu (rých-
losť šírenia zvuku) v  kmeni 
stromu. V prípade, že sa 
rýchlosť spomalí, signali-
zuje to vnútorné biotické 
poškodenie,  prípadne du-
tinu v kmeni stromu alebo 
vnútri dreveného prvku. 
Rýchlosť šírenia  ultrazvu-
kových  vĺn v  zdravom 
dreve závisí od jeho dru-
hu, vlhkosti a smeru me-
rania. 

Merania boli vykonané  
v troch výškach kmeňa 
stromu, a to 45, 55 a 75 cm 
od úrovne terénu. Po zme-
raní boli spracované údaje 
s negatívnym výsledkom 
poškodenia. Z čoho vy-
plýva, že stromy sú v dob-
rom zdravotnom stave  
a neohrozujú svoje okolie, 
mesto teda nepristúpi k ich 
výrubu.

REDAKCIA

Topole na Námestí Ľudovíta Fullu  
nepredstavujú nebezpečenstvo

Zamestnanci Žilinskej univerzity sprava Renáta  
Korenková a Peter Krušinský merajú poškodenie stromu

Senzory prístroja na meranie poškodenia  
drevín Fakkop ArborSonic 3D Acoustic Tomograph

Milí Žilinčania,
koncom apríla sme 
si dôstojne pripo-
menuli 71. výročie 
oslobodenia nášho 
mesta a koniec 
druhej svetovej 
vojny, najstrašnej-
šej vojny v dejinách 
ľudstva.  V tejto 
súvislosti je dôleži-
té si uvedomiť, že 
otázka zachovania 
slobody a ochrany 
demokratických 
hodnôt je aktuálna 
aj v dnešnej dobe. 
To je jeden z odka-
zov vojakov pocho-
vaných na cintoríne 
na Bôriku. 

Ako to v živote býva, v ten 
istý deň sme pre zmenu  
v radostnej atmosfére na-
šim dievčatám a ženám 
postavili žilinský máj. Za-
chovanie ľudových tradícií 
patrí medzi naše priority.

Nastal máj, čas kvitnúcich 
stromov, kvetov, čas očaká-
vaní a nádejí, veselej mysle. 
Mnohí z nás sa budú ve-
novať práci v záhradkách, 
chodiť na výlety do príro-

dy či na prechádzky, budú 
si upravovať svoje okolie 
alebo si posedia na letných 
terasách v meste. Nastáva 
čas aj skorších dovoleniek 
v teplejších krajinách, hoci 
v súčasnosti je výber kraji-
ny dosť obmedzený. 

Mladí i skôr narodení si  
20. mája už tradične zatan-
cujú na Námestí Andreja 
Hlinku štvorylku. Zapájajú 
sa tak do veľkého medzi-
národného podujatia. V 
posledný májový víkend, 
26. až 28. mája, sa koná  
najväčšie podujatie v uli-
ciach nášho mesta – Staro-
mestské slávnosti. Čaká nás 
pestrý kultúrny program,  
v ktorom vystúpi množ-
stvo účinkujúcich rôznych 
žánrov. Námestia sa zapl-
nia stánkami s ukážkami 
tvorby práce ľudových re-
meselníkov. Na tieto pek-
né podujatia vás všetkých 
srdečne pozývam. 

Želám vám, aby mesiac 
máj, nazývaný aj lásky čas, 
bol pre nás všetkých bo-
hatý na zážitky a dojmy. 
Verím, že pri vašej práci 
i zábave vám neunikne, 

že 31. mája je termín na 
zaplatenie všetkých mest-
ských daní – z nehnuteľ-
nosti, za vývoz komunál- 
neho odpadu i za psíka. 
Tieto peniaze použijeme 
na ďalší rozvoj a chod 
nášho krásneho mesta.

Milí Žilinčania, ešte 
raz vám želám príjem-
né prežitie jarného me-
siaca máj, pre mnohých  
najkrajšieho mesiaca  
v roku.

Igor Liška
prednosta 

Mestského úradu v Žiline   
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„Prvá lastovička“ v podobe založenia skalky v nevyužívanom duplicitnom 
 pieskovisku vo vnútrobloku na ul. Stodolova

Vážení spoluobča-
nia, vďaka firme 
Hastra Žilina práce 
na II. etape vý-
stavby schodov na 
Slnečnom námestí 
pomaly, ale isto fini-
šujú. Uskutočnil sa 
kontrolný deň stav-
by za prítomnosti 
zamestnancov MÚ, 
architekta, zástup-
cu firmy MGM a po-
slanca za Hájik, na 
ktorom bolo okrem 
iného dohodnuté, 
že v apríli 2016 
bude vysadených 
do zelených plôch 
schodov na Slneč-
nom námestí 12 ks 
okrasných sakúr  
a ďalších 16 ks bo-
rovíc a okrasných 
kríkov. 

V súčasnej dobe prebieha 
výsadba. Budeme sa snažiť 
iniciovať aj údržbu a opra-
vu stien a natretie zábradlia 
podchodu nadjazdu Slneč-
ného námestia, aby spolu 
s novými schodmi tvorili 
jeden krásny ucelený celok.

V marci 2016 sa poslanci 
stretli na Hájiku s p. pred-
nostom  MÚ Ing. Igorom 
Liškom a ďalšími zamest-
nancami MÚ a pochôdzkou 
po Hájiku riešili nasledovné 
témy:
1. Vybrali dve miesta (pri 
Korze a pri Baničovej), 
z ktorých vyberú jedno 
miesto, kde budú osadené 
prvky workoutového cvičis-
ka pre mládež. Mesto, pri- 
sľúbilo v čo najkratšom čase 
osadenie prvkov cvičiska, 
aby mládež, ale aj seniori 
mohli zlepšovať svoju te-
lesnú kondíciu. 

2. Pri Korze sa nachádzajú 
terénne nerovnosti – po-
zostatky návozov hlín po 
výstavbe Hájika. Poslan-
ci navrhli, že po malých 
úpravách by to mohol byť 
vhodný bikrosový terén na 
jazdenie pre vyznávačov te-
rénneho bicyklovania. Mes-
to prisľúbilo, že po vyčlene-

ní finančných prostriedkov 
v rozpočte mesta radi my-
šlienku zrealizujú.

3. Pri Korze sa nachádza 
pozemok, ktorý nedávno 
prešiel do majetku mesta. 
Poslanci navrhli, že ma-
lou finančnou investíciou 
a úpravami (vyrovnanie 
terénu mechanizmami, od-
vezením starých panelov, 
zatrávnením, vybudova-
ním oplotenia a osadením 
futbalových bránok) by tu 
mohlo vzniknúť futbalo-
vé ihrisko pre deti Hájika. 
Mesto prisľúbilo, že po vy-
členení finančných pro- 
striedkov v rozpočte mesta 
radi myšlienku zrealizujú.

Tento rok bude pri ZŠ sme-
rom ku kostolu realizované 
parkovisko pre 28 áut. Tak-
že budú mať kde zaparkovať 
rodičia, keď privezú deti do 
školy, návštevníci kosto-
la a v neposlednom rade 
vznikne 28 nových miest, 
ktorých je stále akútny ne-
dostatok, na parkovanie cez 
noc pre obyvateľov Hájika.

Poslanci majú aj v roku 
2016 k dispozícii pohoto-
vostný zdroj 3 000 eur na 
podporu aktivít obyva-
teľov mestskej časti, ktoré 
prispievajú k zveľaďovaniu 
mestskej časti a rozvoju 
potenciálu jej obyvateľov 
vo vzdelávacej, športovej  
a kultúrnej oblasti, prípad-
ne na odstránenie havarij-
nej situácie malého rozsa-
hu. 

Z minuloročného pohoto-
vostného fondu boli okrem 
iných aktivít v spolupráci  
s OZ Hájik deťom zakúpe-
né štyri kusy futbalových 
bránok, ktoré budú v naj- 
bližšej dobe osadené na 
ihrisku na Hájiku, a tiež 
detská preliezka, ktorá 
bude tento týždeň osadená 
na detskom ihrisku Opávia.

Okrem podpory spomína-
ných aktivít sa poslanci roz-
hodli vyhlásiť súťaž: 
POZOR SÚŤAŽ: Vybuduj-

te si – Komunitnú záhrad-
ku/kvetinový záhon/skalku 
vo svojom vnútrobloku.  

Súťaž by mala iniciovať oby-
vateľov Hájika zabojovať  
o finančnú podporu  
z poslaneckého fondu, za 
účelom premeny nevyuží-
vaných (duplicitných) pie-
skovísk vo vnútroblokoch 
na komunitné záhradky, 
kvetinové záhony a skal-
ky. Podpora poslancov 
bude spočívať v odsúh-
lasení finančných prost-
riedkov na nákup kvetín, 
semien na výsadbu. Žia-
dosti s menom a adresou 
žiadateľa, s popisom mie-
sta projektu, fotografiou 
zanedbaného nevyužíva-
ného pieskoviska (iného 
miesta vo vnútrobloku),  
s popisom projektu – čo 
tam chcete zasadiť a s vy-
číslením finančných ná-
kladov spojených s rea-
lizáciou projektu môžete 
poslať na emailovú adresu: 
tanec@tanecnaskola.sk, 
najneskôr do 30. 5. 2016.  
O pridelených prostried-
koch na podporu komu-
nitných vnútroblokových 
záhradiek budete informo-
vaní. 

Vážení spoluobčania, stret-
nutie poslancov za VO  
č. 5 Hájik s občanmi sa koná 
vždy v prvú stredu v mesia-
ci (cez prázdniny sa neko-
ná) o 17.00  hod. vždy v ZŠ 
na Námestí mladosti 1, Há-
jik. Ak chcete byť priebežne 
informovaní alebo prispieť 
k riešeniu problémov na 
Hájiku, zaregistrujte sa na 
facebooku do skupiny Há-
jik – Žilina, tam „vešiame“ 
všetky informácie z mesta 
aj zápisnice. Tam hľadáme 
spoločne aj riešenia našich 
problémov. Verím, že sa 
spoločne pričiníme o rast 
životnej úrovne na našom 
sídlisku a v našom meste.

Vaši poslanci

Ing. Ján Ničík 
Ing. Marián Janušek
Ing. Ľuboš Plešinger

Poslanci za volebný obvod č. 5 Hájik informujú
S príchodom jari 
sme v Trnovom, 
Bytčici i v Mojšovej 
Lúčke začali  
s jarnou údržbou  
a realizáciou nie- 
ktorých požiadaviek, 
ktoré boli vznesené 
na stretnutiach  
s občanmi.

Mojšova Lúčka 
V Mojšovej Lúčke  sme na-
plánovali výmenu tabúľ  
s označením ulíc a chystáme 
doplnenie smerovej tabule. 
Pristúpilo sa k oprave det-
ského ihriska a opravené boli 
aj niektoré dopravné  znače-
nia. V najbližšej dobe budú 
osadené betónové zábrany  
v prejazde popod polyfunkč-
ný objekt Rybné námestie. 

V rámci jarnej údržby bola 
v Mojšovej Lúčke venovaná 
hlavná aktivita predovšet-
kým   priestoru miestneho 
cintorína. Boli vyrezané 
prerastajúce kríky, drevi-
ny popri plote a zostrihané 
tuje, ktoré zasahovali až do 
prístupovej komunikácie. 
Ďalšia časť brigádnikov 
skrášľovala okolie miestneho 
detského ihriska. 
   
Trnové 
V Trnovom okrem dopl- 
není a úprav dopravného 
značenia boli odstránené 
aj všetky nahlásené problé-
my súvisiace s mestským 
rozhlasom. Obyvatelia ulíc 
Hornádska, Rakové i ostat-
ných ulíc sa tešia oprave-
ným výtlkom, ktoré ich 
už niekoľko rokov trápili.  
V najbližšej dobe plánuje-
me v spolupráci so spoloč-
nosťou SEVAK, a.s. upraviť 
vozovku na ulici Na Bárek  
a neskôr časť ulice Cin-
torínska (pri MŠ). Rovna-
ko sme radi, že sa podarilo 
zrekonštruovať a spevniť 
rozpadajúci sa oporný múr 
pred vstupom do Kultúrne-
ho domu v Trnovom. Mo-
mentálne sa (po niekoľkých 
rokoch) začal opäť kosiť  
a upravovať breh pod horou 
Dúbravy a ovocný sad. 

Nesmierne nás teší spolu-
práca s vedením ZŠ v Trno-
vom, na základe ktorej sa pri 
príležitosti Dňa zeme opäť 
uskutočnila akcia „Vyčistíme 
si Trnové“. Piatok 15. apríla 
2016 si žiaci Základnej školy 
s materskou školou, Dolná 
Trnovská 36, Žilina pripo-
menuli Deň zeme čistením 
Trnového. Žiaci spolu s pe-
dagógmi od skorého rána 
zbierali odpadky a boli vysie-
laní na úseky, ktoré boli naj-
viac znečistené. Vyzbierali 35 
vriec odpadu, čo bolo menej 
oproti minulému roku, kedy 
vyzbierali 61 vriec. Na kon-
ci akcie ich čakalo sladké  
a osviežujúce prekvapenie. 
Po náročnom dni deti zhod-
notili, že urobili veľmi pro-
spešnú vec, pretože chcú mať 
čistú a peknú obec.

V dňoch 22. – 24. apríla 2016 
sa v Trnovom uskutočnil už 
8. ročník Trnovských ho-
dov, ktorých spoluorganizá-
torom bolo aj mesto Žilina. 
Bohatý kultúrny program, 
rôzne vystúpenia, atrakcie  
a sprievodné športové podu-
jatia boli i tento rok zárukou 
skvelej zábavy.  

Bytčica 
Aj tento rok si dobrovoľ-
níci v Bytčici 9. apríla svoj-
pomocne vyčistili areál  
a okolie kultúrneho domu, 
pamätník obetiam II. sveto-
vej vojny a areál futbalového 
ihriska. Zlepšili si tak životnú 
úroveň v spomínanej mest-
skej časti. Akcia sa konala  
v spolupráci s Denným cent-
rom Bytčica, Základnou orga-
nizáciou Jednota dôchodcov, 
Žilina – Bytčica, športovcami 

TJ Tatran Bytčica a dobrovoľ-
ným hasičským zborom.

V Bytčici pribudne nová uli-
ca, ktorá ponesie názov po 
známom rodákovi z rodu 
Kubelíkovcov, a to Kube-
líkova ulica. Ďalej v apríli 
prebehla v Bytčici oprava 
výtlkov na miestnych ko-
munikáciách. A zároveň 
touto cestou chceme poži-
adať všetkých vlastníkov 
motorových vozidiel, aby 
svoje automobily parkovali 
na svojich pozemkoch, dvo-
roch či v garážach. Aby cesty 
boli prejazdné pre vodičov 
a predovšetkým pre zá-
chranné zložky. V týchto 
prípadoch ide mnohokrát  
o sekundy, ktoré môžu roz-
hodovať o živote ľudí a zá- 
chrane majetku.

Teší nás, že  ľudia žijúci  
v Bytčici, Trnovom a Moj-
šovej Lúčke nie sú voči svo-
jej obci ľahostajní, začína-
jú ju brať ako svoj domov  
a snažia sa ju zveľaďovať.  
Vážime si, že povedomie 
občanov a verejná mienka  
v oblasti životného prostredia 
a čistoty v našej obci sa nao-
zaj posúvajú správnou cestou  
a dôležité je v tomto boji ne-
prestávať. Aj z toho dôvodu 
sme  v uvedených mestských 
častiach zrealizovali verejnú 
brigádu. 

Na záver chceme všetkých 
pozvať v sobotu 4. júna na 
oslavu Dňa detí  a Bytčický 
juniáles.  Obe akcie organizu-
jeme ako každý rok v areáli TJ  
v Bytčici. 

Anton Trnovec
Jozef Juriš 

Poslanci za volebný obvod č. 6 informujú

Foto z akcie Vyčistime si Bytčicu
Zdroj: volebný obvod č. 6

Poslanci volebného obvodu č. 6 
Anton Trnovec a Jozef Juriš 
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slávnosti
staromestské

pod záštitou 
primátora    

Igora Chomu

26.-28.
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj XXII. rocník
2016

staromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestské
slávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti pod záštitou slávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti pod záštitou pod záštitou slávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti pod záštitou slávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti primátora    slávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti primátora    slávnosti primátora    slávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti Igora Chomuslávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti

26.-28.26.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28. 201626.-28. 201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28. 2016201626.-28.26.-28. 2016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28.26.-28. 20162016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28. 2016201626.-28.26.-28.26.-28.májmáj2016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmáj26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj2016201626.-28. 201626.-28.26.-28.májmáj26.-28.26.-28.26.-28.májmáj201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmájmájmáj201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmáj2016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj201626.-28.26.-28.26.-28.májmájmájmáj26.-28.26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.májmáj201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.májmáj201626.-28.26.-28.máj201626.-28.26.-28.máj201626.-28.26.-28.máj201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmájmájmáj201626.-28.26.-28.26.-28.máj2016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmáj2016máj26.-28.26.-28. 201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmájmájmájmáj2016201626.-28.26.-28.májmáj26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmáj2016201626.-28.máj20162016201626.-28. 20162016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmáj20162016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmájmáj26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmáj2016201626.-28.26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.26.-28.májmájmáj2016201626.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28. XXII. rocník26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj XXII. rocníkXXII. rocník26.-28.máj26.-28.26.-28.26.-28.máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj XXII. rocníkXXII. rocníkXXII. rocníkXXII. rocníkXXII. rocníkXXII. rocníkXXII. rocník26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.májmáj XXII. rocník26.-28.26.-28.26.-28.
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkXXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkXXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkXXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkXXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
26.-28.

staromestskéstaromestskéstaromestské
slávnosti
staromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestské

XXII. rocník
20162016

pod záštitou 
primátora    

staromestské
pod záštitou 

primátora    
Igora Chomu

máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocník

2016

staromestské
pod záštitou 

Igora Chomu

20162016201620162016

staromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestské
slávnosti
staromestskéstaromestské
slávnosti
staromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestské
slávnosti
staromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestskéstaromestské
slávnostislávnostislávnosti

26.-28.
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
26.-28.máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

máj
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

slávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti pod záštitou pod záštitou slávnostislávnostislávnosti pod záštitou slávnostislávnostislávnostislávnosti pod záštitou 
primátora    slávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnostislávnosti

201626.-28.26.-28.26.-28. 20162016máj201626.-28.máj26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.máj26.-28.máj26.-28.máj26.-28.máj26.-28.26.-28.máj26.-28. 201626.-28.26.-28.máj26.-28.
NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

2016
XXII. rocník
201626.-28.26.-28. XXII. rocník
201626.-28.26.-28.máj26.-28.26.-28.26.-28. XXII. rocník26.-28.

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE XXII. rocníkNÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIENÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE
máj

NÁMESTIE ANDREJA HLINKU & MARIÁNSKE NÁMESTIE

Námestie A. Hlinku 
26.05.

15:30
15:45
16:45
17:50
19:10
20:30
21:50

Slávnostné otvorenie
Bod Omylu
Arzén
Sima Martausová
Beáta Dubasová
Peter Nagy a INDIGO
Horkýže slíže

27.05.
Námestie A. Hlinku 
15:30
16:15
17:00
18:05
19:30
20:50

Hash
Fuera Fondo
Družina
Zuzana Smatanová
Gladiátor
IMT Smile

27.05.
Mariánske námestie
16:10
17:15
18:30
20:00
21:30

Rozsutec
SKO
Funny Fellows
Bad karma boy
Billy Barman

Mariánske námestie
14:25
14:45
15:50
16:55
18:00
19:30
21:00

DH Fatranka
Slávnostné otvorenie 
A29
Bourbon street
BACH GOES SAMB
Big Band Konzervatória
Martin Valihora 
a band

26.05.

Mariánske námestie
28.05.

12:00
13:00
15:00
16:30

18:00
19:30
21:00

Omnia
Ekumenické modlitby
JUST
Hommage 
a Amy Winehouse
Amphibios
Saténové ruky
Chikilikitua

sprievodné akcie

www.staromestske-slavnosti.skwww.zilina.sk

sprievodné akciesprievodné akciesprievodné akcie

ˇ

mediálni partneriorganizátor hlavný partner partneri

www . f e r o n a . s k

28. 5. 2016 
ROZPRÁVKOVÝ DEŇ DETÍ 
v Sade SNP

ŽILINA – MOJE MESTO  
Literárna, výtvarná a dejepisná súťaž pre deti

POZNAJ SVOJE MESTO   
Súťaž v hľadaní historických pamiatok mesta Žilina

27. 5. 2016
XXI. SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
ZBORU ŽILINCOV   

Čipkované radosti -  Kruhy  
Vernisáž výstavy: 24. 5. 2016 o 16:00 h. 
Výstava: 25. 5. – 10. 6. 2016
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Mesto Žilina sa 
opäť začiatkom 
apríla zapojilo do 
medzinárodnej 
kampane Light It 
Up Blue, čo v pre-
klade znamená 
„Rozsvieťme to na 
modro“. Kampaň 
sa konala pri príle-
žitosti Svetového 
dňa informovanosti 
o autizme. Osvetle-
ním významných 
budou na modro 
vyjadruje zvyšok 
spoločnosti pocho-
penie a súcit autis-
tom.

Me d z i n á r o d n ú 
kampaň vedie sve-
tová organizácia 

pracujúca v prospech auti-
stickej populácie AUTIZM 
SPEAKS. Druhý apríl je 
Svetovým dňom informo-
vanosti o autizme a v tento 
deň boli významné budovy 
a pamätihodnosti po celom 
svete, ako napr. Empire Sta-
te Building v New Yorku, 
Opera v Sydney, Niagarské 
vodopády a ďalšie, osvetle-
né modrým svetlom. 

Mesto Žilina sa ochotne 
zapojilo do akcie, ktorá 
je prejavom ľudskej tole-

rancie a pomáha v spo-
ločnosti akceptovať ľudí, 
ktorí sú trochu iní. Pod-
porili sme tak myšlienku 
zvýšenia povedomia ve-
rejnosti a začlenenie au-
tistov do v spoločnosti,  
v snahe vytvoriť im pod- 
mienky na zmysluplný  
život. Pri príležitosti Sve-
tového dňa informovanosti  
o autizme bola v meste Žili-
na vysvietená modrým svet-
lom Radnica mesta Žilina  
a Burianova veža. Sponzor-
sky túto akciu zabezpečila 
spoločnosť Siemens, s.r.o., 
ktorá je správcom verejného 
osvetlenia v meste Žilina.

Slovensko sa z iniciatívy 
občianskeho združenia 
SPOSA – Spoločnosť na 
pomoc osobám s autiz- 
mom už 7 rokov zapája do 
kampane Light It Up Blue. 
Každoročne svieti na mod-
ro Bratislavský hrad a po-
stupne sa pridávajú aj iné 
mestá. Tento rok už po štvr-
týkrát zažiarila modrým 
svetlom aj Radnica mesta 
Žilina. Mesto Žilina sa tak 
pripojilo k tým, ktorí jedno-
značne vyjadrujú solidaritu  
s ľuďmi postihnutými autiz- 
mom.

REDAKCIA

„Rozsvieťme to na modro“

Vedenie mesta pod-
písalo memoran- 
dum o partnerstve 
a spolupráci  
s Úniou vojnových 
veteránov Sloven-
skej republiky. Me-
morandum prinesie 
obojstranný rozvoj 
prospešnej spolu-
práce pri napĺňaní 
a propagácii odka-
zu bojov za národnú 
slobodu.

Vedenie mesta Žilina 
podpísalo memo-
randum s Úniou 

vojnových veteránov. Za 
mesto sa zúčastnil pri-
mátor mesta Igor Choma  
a zástupca primátora Pat-

rik Groma. Úniu zastupo-
val viceprezident a štatu-
tár Jozef Krištof. Spoločne 
podpísali memorandum, 
ktoré nadobudlo svoju 
platnosť 1. apríla 2016.

Cieľom memoranda je 
podporovať a realizovať 
výchovné aktivity najmä  
v oblasti školstva formou 
besied s vojnovými ve-
teránmi, podporovať vý-
chovu k vlastenectvu, od-
vahe a národnej hrdosti, 
vzájomne sa podieľať na 
činnostiach smerujúcich  
k šíreniu dobrého mena 
Slovenskej republiky doma 
aj v zahraničí.

REDAKCIA

Mesto Žilina uzatvorilo 
novú spoluprácu

Vedenie mesta s predstaviteľmi Únie vojnových 
veteránov Slovenskej republiky

Pamätnú tabuľu, 
ktorá vznikla z ini-
ciatívy Zboru Žilin-
cov, za spolupráce 
s mestom Žilina, 
odhalili primátor Ing. 
Igor Choma a básni-
kova dcéra Tatiana  
Budke.

Minulý rok uplynulo 
15 rokov od úmrtia 
žilinského rodáka, 

slovenského básnika, pre-
kladateľa a pedagóga, pred-
staviteľa mladšej generácie 
literárneho smeru Sloven-
ská katolícka moderna Jána 
Frátrika, spoluzakladateľa 
nezávislého združenia Zbor 
Žilincov v roku 1990. Pri 
tejto príležitosti, na návrh 
podpredsedu Ing. Gustáva 
Krušinského, členská schôdza 
Zboru Žilincov  schválila rea- 
lizáciu pamätnej tabule na 
pamiatku svojho zakladajú-
ceho člena, ktorý už v roku 
1996 získal ako druhý v po-
radí vôbec prestížnu cenu 
zboru Genius loci Solnensis 
„Za dlhodobú a významnú 
literárnu činnosť venovanú 
mestu Žilina“.

Text a dizajn pamätnej tabu-
le vypracoval G. Krušinský. 
Matricu a reliéf tváre Jána 
Frátrika zhotovil akademický 
sochár Ondrej Lipták zo Žili-
ny, ktorý zabezpečil jej odlia-
tie v Kremnici a osadenie na 
žilinskom Bulvári. Finančné 
prostriedky na jej zhotovenie  
zabezpečilo mesto Žilina pro-
stredníctvom svojho grantu a 
Oblastnej  organizácie cestov-
ného ruchu Malá Fatra.

Slávnostné odhalenie pa-
mätnej tabule Jána Frátrika 
sa uskutočnilo vo štvrtok 25. 
februára 2016. Nachádza sa 
na sídlisku Hliny I, na čelnej 
fasáde domu na Ulici Antona 
Bernoláka č. 6, pri výklade 
kníhkupectva LIBRI, spol.  
s r.o., priamo pod bytom, kde 
básnik žil a tvoril. 

Slávnostný akt odhalenia pa-
mätnej tabule otvoril pred-
seda Zboru Žilincov Ing. 
Miroslav Pfliegel, CSc., ktorý 
okrem primátora Žiliny a je-
dinej dcéry básnika privítal 
tiež generálneho vikára ži-
linskej diecézy Mons. ThDr. 
Ing. Ladislava Stromčeka, 
riaditeľku Krajskej knižnice 
v Žiline Mgr. Katarínu Šušo-
liakovú, predsedu Miestneho 
odboru Matice slovenskej v 
Žiline doc. Ing. Stanislava Ku-
čeru, CSc. a ostatných hostí, 
medzi ktorými bol aj básni-
kov vnuk Branislav Orava, 
niekdajší poslanec slovenské-
ho parlamentu, s manželkou 
Ľubou, známou redaktorkou 
televízie  TA3 z Bratislavy.

Primátor Žiliny Igor Choma 
vo svojom príhovore uviedol, 
že mesto Žilina si prácu Jána 
Frátrika veľmi váži a v roku 
1996 mu udelilo najvyššie vy-
znamenanie – Čestné občian- 
stvo mesta Žilina. Zároveň 

vyzdvihol dôležitosť veno-
vania pozornosti takým vý-
znamným osobnostiam našej 
spoločnosti, akou bol básnik 
Ján Frátrik. Zdôraznil, že 
táto pamätná tabuľa má pri-
pomenúť, že mesto Žilina je  
a vždy ostane hrdé na svojho 
rodáka a jeho dielo. Na záver 
svojho príhovoru vysoko oce-
nil zásluhy Zboru Žilincov,  
v práci v prospech mesta Ži-
lina.

Podpredseda Zboru Žilincov 
Ing. G. Krušinský uviedol, že 
Ján Frátrik pochádzal z ro-
diny žilinského krajčíra, že  
v rodnom meste študoval na 
Československej štátnej reál-
ke Jána Palárika, na ktorej vy-
rástli mnohí slovenskí básnici 
a spisovatelia, napríklad Ján 
Kostra. Po maturite od roku 
1934 učil na národných ško-
lách v okolí Žiliny, neskôr na 
stredných školách v rodnom 
meste. Bol aktívnym futba-
listom (hrával futbal aj za 
Žilinu) a vášnivým turistom. 
Po druhej svetovej vojne sa 
podieľal aj na výstavbe Cha-
ty pod Sokolím vo Vrátnej 
doline a študoval na Pedago-
gickej fakulte Slovenskej uni-
verzity (od roku 1954 opäť 
Univerzita Komenského)  
v Bratislave.

Slovenská katolícka moder-
na, do ktorej sa zaradil aj Ján 
Frátrik, zohrala významnú 
úlohu v slovenskej literatúre 
najmä v rokoch1935 až 1945. 
Jej predstavitelia vychádzali  
z idey kresťanského humani-
zmu a idealizmu, ovplyvnil 
ich aj francúzsky surrealiz-
mus.

Mnohí z čelných predsta-
viteľov Katolíckej moderny 
boli mladí rímskokatolíc-
ki kňazi, pričom niektorí  
z  nich pôsobili priamo v Žiline  
a v jej okolí, v rámci dneš-
nej Žilinskej diecézy. Rudolf 
Dilong, rodák z Trstenej na 
Orave, bol aj členom fran-
tiškánskej rehole v Žiline, 
neskôr pôsobil v Argentíne 
a v USA, Ján Haranta bol 
profesorom náboženstva na 
gymnáziu v Žiline v rokoch 
1942 až 1950, Pavol Gašpa-
rovič Hlbina pôsobil ako 

kaplán na viacerých farách  
v okolí Žiliny i na Kysuciach.

Po predstaviteľoch Slovenskej 
katolíckej moderny sú na zná-
mom „Zbojníckom vŕšku“ na 
Bôriku pomenované ulice 
Janka Silana, Andreja Žar-
nova a Rudolfa Dilonga (do 
roku 1992 niesli názvy: Kuku-
relliho, J. Mrkvu a Šmidkeho).

V básnickej tvorbe  predstavi-
teľov Slovenskej katolíckej mo-
derny dominovali tri  základné 
témy: náboženstvo, národ a 
rodný kraj. Básnik Ján Frátrik 
vo svojej tvorbe lásku k rod-
nému kraju pretavil na lásku 
k svojmu rodnému mestu Ži-
lina. Svoju básnickú zbierku o 
rodnom kraji s názvom Vám, 
rodní moji vydal už v roku 
1941. V rokoch 1969 a 1986 
vydal zbierky básní Kamenný 
vzdych a Dobrý deň Žilina,  
v roku 1984 historickými fak-
tami nabitú umeleckú repor-
táž Krajšie mesto Žilina než 
uhorská krajina, ktorými vzdal 
úctu svojmu rodnému mestu. 
Všetky tieto tri jeho diela sú 
uvedené aj na novoodhalenej 
pamätnej tabuli.

Prekladal z nemeckej, avšak 
hlavne z modernej francúz-
skej poézie (diela Paula Gé-
raldyho a Paula Valéryho).
Bol dlhoročným členom 
Speváckeho zboru sloven-
ských učiteľov, s ktorým pre-
cestoval mnohé štáty vý-
chodnej a západnej Európy, 
čo v časoch vlády komunis-
tického režimu v Českoslo-
vensku drvivej väčšine obča-
nov nebolo umožnené. Keď 
svojim žiakom rozprával zá-

žitky z týchto ciest, v triedach 
zavládlo hrobové ticho.

Na záver svojho obsiahleho 
príhovoru Ing. Krušinský 
poďakoval členom Zboru Ži-
lincov, primátorovi Ing. Igo- 
rovi Chomovi, predsedovi 
Zboru Žilincov Ing. Mirosla-
vovi Pflieglovi, CSc., vedúcej 
odboru kultúry, športu, ces-
tovného ruchu a miestneho 
rozvoja Mestského úradu v 
Žiline Mgr. Ingrid Dolníkovej  
a z rodinných dôvodov neprí-
tomnému sochárovi Ondre-
jovi Liptákovi za ich podiely 
na činnosti, bez ktorej by 
pamätná tabuľa Jána Frátrika 
nemohla vzniknúť. Nakoniec 
pani Tatiana Budke srdečne 
poďakovala primátorovi Žili-
ny a Zboru Žilincov za prácu, 
ktorú vykonali pre uctenie 
pamiatky jej otca – básnika 
Jána Frátrika.

Po slávnostnom odhalení 
pamätnej tabule pani Budke  
s manželom pozvala hostí na 
posedenie usporiadané na po-
česť Jána Frátrika. Konalo sa  
v žilinskom Dome odborov, 
kde básnik pred vyše 25 rok-
mi, presne v deň svojich na-
rodenín, spoluzakladal Zbor 
Žilincov. K tomu, že v tento 
deň (9. októbra 1990) slávil 
svoje 74-ročné jubileum, sa 
umelec zakladateľom zboru 
nepriznal. Tento symbolický 
dlh po štvrťstoročí, sedem me-
siacov pred tohoročnými osla-
vami jeho storočnice, splatila 
jeho dcéra...

    
ZBOR ŽILINCOV  

–GG–

Odhalili pamätnú tabuľu básnika Jána Frátrika

Členovia Zboru Žilincov s dcérou básnika Tatianou 
Budke pri odhaľovaní pamätnej tabule 

Primátor Igor Choma a básnikova dcéra  
Tatiana Budke pri odhaľovaní pamätnej tabule



Juniorský tím 
MsHKM Žilina má za 
sebou výbornú sezó-
nu a výkony najstar-
ších mládežníkov 
spod Dubňa dosiahli 
svoju odozvu aj na 
medzinárodnom 
poli. Až štvorica 
hráčov žilinského 
tímu sa predstavila 
vo výbere SR 19 na 
výborne obsadenom 
turnaji v Hodoníne. 

Zverenci trénera Erne-
sta Bokroša sa zúčast-
nili na Turnaji štyroch 

krajín hráčov do 19 rokov  
v juhomoravskom Hodoní-
ne. V drese s dvojkrížom na 
prsiach našli svoje miesto aj 
obranca Branislav Kvoce-
ra a útočníci Marián Váňa, 
Ondrej Prášil a Ľuboš Miro. 
V úvodnom zápase zdolali 
naši hráči úradujúcich maj-
strov sveta Fínov 2:1, pri-
čom jeden zo slovenských 
gólov strelil útočník Miro.  
V druhom meraní síl sa pro-
ti Čechom rozhodovalo až  
v predĺžení a Žilinčania Prá-
šil a Miro, pridali ďalšie ka-
nadské body. 

V záverečnom stretnutí pro-
ti Rusom nezachytili mladí 
Slováci úvod, ale napriek 
tomu dokázali vyhrať po-
slednú tretinu, čo bola určite 
skvelá hokejová škola. Na 
tomto turnaji sme sa snažili 
vyskúšať aj druhú skupinu 
adeptov na reprezentačný 
dres. Dali sme šancu viace-
rým novým chlapcom a je 
dôležité, že sme ich videli 
hrať na tejto úrovni. Z tohto 
pohľadu pre nás tento tur-
naj splnil svoj účel. Ukázal 
nám možnosti a výkon-
nosť jednotlivých hráčov 
a priniesol niektoré svetlé 
momenty. Zdolali sme úra-
dujúcich majstrov sveta, 

odohrali sme výborný súboj 
s domácim Českom, tak-
že z tohto pohľadu môžem 
vysloviť spokojnosť,“ netajil 
radosť tréner reprezentač-
ného výberu Ernest Bokroš.

“Po tretine s Fínmi sme po-
chopili, že sú hrateľní”

V poslednom zápase proti 
Rusku viedol slovenský tím 
ako kapitán Žilinčan Marián 
Váňa. Ten bol po turnaji 
spolu s ďalšími spoluhráčmi 
spod Dubňa vďačný za šan-
cu v národnom tíme a vyja-
dril tiež spokojnosť s výkon-
mi Slovákov. „Keď sme prišli 
a videli trénovať ostatné tímy, 
nečakali sme, že im budeme 
vedieť tak dobre konkurovať. 
No hneď v prvej tretine proti 
Fínom sme pochopili, že sú 
hrateľní a poctivým kolektív-
nym výkonom, sme ich doká-
zali poraziť. 

S Českom nám ušiel začiatok, 
ale dokázali sme sa vzchopiť a 
dotiahnuť zápas do predĺže-
nia, kde sme dosť nešťastne 
dostali gól 28 sekúnd do kon-
ca. S Rusmi to bolo podobné 
ako proti domácim, lenže oni 
nám hneď v prvej tretine stre-
lili 4 góly a z toho sa už proti 
takému ťažkému súperovi len 
veľmi ťažko vracia do zápasu. 
Ale bojovali sme do konca a 
tretiu tretinu sme vyhrali 1:0,“ 

povedal žilinský forward Ma-
rián Váňa. 
 
Hokejový Turnaj štyroch kra-
jín výberov do 19 rokov – Ho-
donín (ČR):

Fínsko „19” – Slovensko „19” 
1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Góly: 35. Heikkinen – 48. Ľ. 
Miro (M. Roman), 54. Koziot 
(J. Koyš)
Vylúčení: 4:7 na 2 min. presi-
lovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

Česko „19” – Slovensko „19” 
4:3 po predĺžení (1:0, 1:2, 1:1 
– 1:0)
Góly: 8. O. Procházka, 22. 
Wágner, 55. Kaše, 65. Koblí-
žek – 25. Koziot (M. Murín), 
30. Prášil (J. Koyš), 47. Žiak 
(Ľ. Miro, D. Trška).

Slovensko “19” – Rusko “19” 
2:6 (0:4, 1:2, 1:0)
Góly: 35. Murín (Trska, Slo-
boda), 44. Spodniak (Andri- 
sík) – 7. Glotov (Jemec, Čmy-
kov), 8. Beljajev (Čebykin, 
Mitjakin), 14. Gurjanov (Vo-
robjev, Kaprizov), 15. Kvartal-
nov (Alexander Volkov, Pod-
lubošnov), 28. Podlubošnov 
(Kvartalnov, Artem Volkov), 
31. Kaprizov (Vorobjev, Gur- 
janov).

MARIÁN MELUŠ
MsHKM Žilina, s.r.o.
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Ocenení mladí krasokorčuliari 
Zdroj: Figure Skating Club

Členovia Kraso klubu Žilina s trénerkou 
Zdroj: Kraso klub Žilina 
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Štvorica Žilinčanov bojuje o miesta v SR 20

Mesto Žilina a X-air na Veľkom Straníku organizovalo v sobotu 9. apríla 
2016 4. ročník podujatia Žilinská 1000-ka. Ide o jedinečné podujatie na 
Slovensku, na ktorom súťažia tímy zložené z horského cyklistu, para-
glajdistu a bežca. Trať je extrémne náročná a celkové prevýšenie je 1000 
metrov. 

Výsledky:

Horská cyklistika
1. Tomáš Višňovský 
2. Samuel Šoška 
3. Kornel Kánik 

Paraglajding
1. Tomáš Vajda 
2. Andrej Komanec 
3. Tomáš Bernát 

Beh
1. Štefan Štefina 
2. Patrik Šebestian 
3. Peter Mravec 

Tímy
1. Šarkan Team 
2. Sportlovers 
3. Team Gabčík 

Žilinská 1000-ka má svojich víťazov

Už niekoľko sezón 
po sebe dokazujú 
výsledky FSC Žili-
na kvalitnú prácu 
trénerov a snaživé 
výkony športovcov. 
Počas uplynulej 
sezóny získal tento 
klub veľa vzácnych 
ocenení, v rámci 
Slovenského pohá-
ra 9x zlatú priečku, 
10x striebro a 11x 
bronz. 

V celkovom hodnotení 
klubov sme sa stali 
vicemajstrom spo-

medzi 27 registrovaných 
klubov. V jednotlivých 
kategóriách sme získali ví-
ťazku Slovenského pohára 
v kategórii nádeje dievčatá 
9, a to Vanesu Šelmekovú, 
ktorá potvrdila svoje kvali-
ty a zvíťazila spomedzi 36 
pretekárok. Taktiež z Maj-
strovstiev SR si odniesla 
krásnu striebornú medailu 
a ako jediná 9-ročná splnila 
reprezentačné kritériá pre 
kategóriu, ktorá ju čaká až 
o dva roky. 

Veľmi pekne sa umiestnila v 
hodnotení Slovenského po-
hára aj Rebecca Kavecká na 
3. mieste v kategórii mlad-
šie žiačky spomedzi 52 štar-
tujúcich pretekárok a tiež  
z Majstrovstiev Slovenska 
si vykorčuľovala striebro.  
V prvej 5 sa umiestnila aj 
Linda Legyelová.  Úspe-

chom na majstrovstvách 
bolo aj umiestnenie Terezy 
Fuchsovej – kategória ná-
deje 10, ktorá vybojovala 
bronz a v hodnotení Slo-
venského pohára spomedzi 
32 pretekárok obsadila 4. 
miesto. V prvej 5 sa v hod-
notení Slovenského pohára 
umiestnila i naša staršia 
žiačka Bianca Srbecká, kto-
rá obsadila 4. miesto. Zastú-
penie mladšieho žiaka Mar-
tina Lokaja tiež zabezpečilo 
5. miesto v hodnotení SP. 

Celkovo sme štartovali na 
12 súťažiach (všetkých vy-
hlásených) v rámci Sloven-
ska a sezónu sme ukončili v 
maďarskom Miškovci, kde 
sme vybojovali naozaj krás-
ne umiestnenia.

V priebehu sezóny sme 
zorganizovali i 6. ročník 
Žilinskej piruetky – Memo-
riál manželov Novákovcov 

– medzinárodnú krasokor-
čuliarsku súťaž a dva kurzy 
korčuľovania pre všetkých 
so zameraním sa na špor-
tovanie širokej verejnosti. 
Celkovo sa za FSC Žilina 
postavilo na štart 32 prete-
károv v 17 kategóriách, čo 
je číslo hovoriace samo za 
seba.

Ďakujeme všetkým tréner-
kám: Ing. G. Sokolovej, Ing. 
I. Škrkoňovej, Bc. B. Srbec-
kej, J. Ružbarskej, H. Do-
manickej, H. Marčekovej, 
A. Čavojcovej, A. Kľučiaro-
vej – za celoročnú prácu, za 
poctivé tréningové nasade-
nie, a veríme, že v budúcej 
sezóne budeme náš klub  
a mesto Žilina môcť repre-
zentovať našimi zverencami 
v čo najlepšom svetle aj na-
ďalej. 

FIGURE 
SKATING CLUB

Figure Skating Club opäť najúspešnejším 
krasokorčuliarskym klubom Žiliny a druhým 
najúspešnejším na Slovensku

V Žiline sa už ľad na 
hlavnej hale roztápa 
a krasokorčuliari z 
Kraso klubu Žilina už 
pomaly končia sezó-
nu na ľade. Ešte pred 
Veľkou nocou 19. 
marca sme sa pred-
viedli peknou choreo-
grafiou na zahájení 
ženského turnaja v 
hokeji a naše kraso-
korčuliarky uviedli 4 
medzinárodné hoke-
jové tímy na zahajo-
vacom ceremoniáli, 
na ktorom sa zúčast-
nil aj primátor Žiliny.

V apríli 2016 sa šesť detí 
z klubu zúčastnilo 
medzinárodnej súťa-

že 11th Avas Cup v Miškov-
ci. Nielen že sme nazbierali 
cenné skúsenosti, ale po sluš-
ných výkonoch detí sme aj  
v medzinárodnej konkurencii 
získali 3 medaily. V kategórii 
najmladších Chicks 2008 nás 
reprezentovala Matea Kande-
ra. Po sezóne, kedy jej často 
len o vlások unikla medailová 
priečka, si konečne zaslúžene 
vybojovala striebornú medai-
lu. V kategórii Cubs 2008 boys 
získal Roman Všetička tak-
tiež striebornú medailu, i keď 
na preteky cestoval z dôvodu 
choroby úplne bez prípravy.  

V tej istej kategórii sa na 3. 
mieste umiestnil ďalší Žilinčan 
– Samuel Benko.

V kategórii Cubs 2008 girls  
Ellis Rybáriková zostala tes-
ne za medailovými pozícia-
mi – na 4. priečke a Viktória 
Chladnúchová na 9. priečke. 
V kategórii Recreational ska-
ting B bronze obsadila Petra 
Kozáčková  6. miesto.
 
V sobotu 9. marca 2016 sa ko-
nala v Púchove posledná súťaž 
sezóny v hobby korčuľovaní 
– finále interpretačného kor-
čuľovania. Zúčastnili sa jej Pe-
tra Kozáčková, ktorá obsadila 
pekné 3. miesto v IK C2 gold 
a Vanessa Chovancová skon-
čila na 4. mieste v IK C3 gold. 
Pretekárska sezóna sa týmto 
pre nás definitívne skonči-
la – odpočítavame posledné 

tréningy na ľade a tešíme sa 
na zaslúžený oddych pre deti 
i trénerov. Po krátkej prestávke 
krasokorčuliari začnú v máji  
s letnou kondičnou, baletnou 
a gymnastickou prípravou.

Krasokorčuľovanie je náročný 
šport nielen na ľade, pekným 
výsledkom predchádza aj ne-
vyhnutná letná príprava. Tak 
nám držte palce, aby sa nám  
v budúcej sezóne darilo ešte 
viac a ak máte doma neposed-
né deti vo veku 4-5 rokov, radi 
ich u nás uvítame od septem-
bra v škole korčuľovania na 
ľade a tie najšikovnejšie deti aj 
v našom oddiele. Okrem toho 
nám koncom apríla začína aj 
inline škola korčuľovania pre 
deti i dospelých.

Michaela Drdáková
KRASO KLUB ŽILINA

Medailová bodka pre Kraso klub v sezóne 2015/2016

V drese s dvojkrížom na prsiach našli svoje miesto aj obranca Bra-
nislav Kvocera a útočníci Marián Váňa, Ondrej Prášil a Ľuboš Miro. 

Ani nepriaznivé počasie neodradilo pretekárov

Nešlo len o športové zápolenie, ale  
aj o priateľské stretnutia športovcov
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Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných 
kontajnerov pre zber objemných komunálnych 

odpadov v meste Žilina

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, 
že od 4. 4. do 16. 5. 2016 je na území mesta Žilina vykoná-
vaný zber objemných komunálnych odpadov. Do veľkokapacit-
ných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, 
šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľko-
kapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, 
pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré 
môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora: zberný dvor 
na Jánošíkovej ulici v centre mesta  (pracovné dni od 10.00 do 
18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). 

Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené podľa nasledu- 
júceho harmonogramu: 

Od 2. 5. do 9. 5. 2016 – Bánová, Závodie, Bytčica, 
Mojšova Lúčka
Bánová (Námestie sv. Jána Bosca – „Vyhňa“, Jabloňová ulica 
– pri trafostanici, Ulica Mikuláša Dohnányho – pri križovatke s 
Ulicou osvety, pri základnej škole, križovatka Malinovej ulice a 
Záhradníckej ulice). Závodie (Školská ulica –  pri základnej 
škole, Nábrežie Rajčanky – za reštauráciou „Fackáreň“, Ulica 
Juraja Závodského – pri kaplnke, Cesta na štadión – vedľa 
futbalového ihriska, Pod sadom – pri betónových zábranách). 
Bytčica (Na Záchrastí č. 34, pri športovom ihrisku, Na stani-
cu 25 a potom presun na Štaffenovský dvor – bývalá zastávka 
SAD, križovatka Chalúpkovej ulice a ulice Záchrastie, Matúško-
va ulica č. 13 – potom presun na Hlavnú ulicu č. 23, križovatka 
ulice Pažite a Ulice Antona Bielka – pri evanjelickom cintoríne). 
Mojšova Lúčka (Rybné námestie, Pstruhová ulica, Stará 
Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu).

Od 9. 5. do 16. 5.  2016 – Brodno, Považský Chl-
mec, Budatín, Zádubnie, Zástranie 
Brodno (Zaroháčovská ulica, bytovky – v prípade potreby 
presun na iné stojisko, pri kultúrnom dome, pri rodinnom dome 
Drábik – v prípade potreby presun na iné stojisko, pri pohos-
tinstve „Moravec“). Považský Chlmec (pri kultúrnom dome, 
Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu, Pri Kysuci, kri-
žovatka Fialkovej ulice a Medzierky). Budatín (Cesta k vo-
dojemu – dolný začiatok ulice, Na starej hradskej – odbočka  
k Budatínskemu hradu, Radová ulica – začiatok ulice, križovat-
ka Dolnej ulice a ulice Závoz. Zádubnie (začiatok mestskej 
časti, pri kultúrnom dome, Náruč – dolný koniec ulice, stred 
mestskej časti). Zástranie (pri odbočke ku kostolu, pri ob-
chode „Mineza“, Ústav sociálnej starostlivosti – dolný začiatok 
mestskej časti, Stará dedina – neskôr presun ku kultúrnemu 
domu, pri poľnohospodárskom družstve).

8RÔZNE MÁJ 2016

Európsky tanečný festival štvorylky (Europe-
an Quadrille Dance Festival) sa opäť pokúsi 
v piatok 20. mája 2016 presne o 12.00 hod. 
prekonať Guinnessov rekord v synchronizo-
vanom tanci zvanom „štvorylka“ (quadrille). 
Mesto Žilina a Tanečná škola Peter Cieker 
organizujú podujatie už po siedmykrát. Po-
dujatie sa bude konať pod záštitou primátora 
mesta Žilina Igora Chomu. 

Európsky tanečný festival štvorylky, ktorý zare-
gistrovala organizácia Tanečný zväz Slovinska 
(Plesna zveza Slovenije), znamená synchronizo-
vané tancovanie štvorylky v rôznych európskych 
mestách vždy štvrtý piatok v máji presne o 12.00 
hod. na významných verejných miestach. 

Na Námestí Andreja Hlinku v Žiline bude tento 
rok tancovať štvorylku viac ako 1 200 už zare-
gistrovaných účastníkov, od žiakov základných 
a študentov stredných škôl až po dôchodcov. 
Všetci účastníci prešli prípravným kurzom za po-
moci učiteľov tanca. Satelitný signál zabezpečil 
synchronizovaný štart s ostatnými zúčastnenými 
mestami, pričom hudba bola prenášaná priamo 
zo slovinského organizátorského mesta Maribor.

Všetkých vás srdečne pozývame v piatok  
20. mája 2016 o 12.00 hod. na Námestie An-
dreja Hlinku v Žiline, aby ste sa prišli pozrieť, ako 
bude aj tento rok prekonaný Guinnessov rekord  
v synchronizovanom tanci zvanom „štvorylka“. 

REDAKCIA

Štvorylka opäť 
roztancuje Žilinu

Informácie v skratke 

Mestské divadlo Žilina pozýva divákov na svetovú premiéru autorskej inscenácie 
Lenky Garajovej Smrť obchodného © v réžii mladého režiséra Michaela Vyskočá-
niho. 

Hra inšpirovaná dielom Arthura Millera rozpráva príbeh dvoch bratov a jedného odkazu ich 
otca. Dvaja hlavní hrdinovia sú vzdelaní, no priemerní, v širšom spoločenskom meradle 
bezvýznamní, no potrební, sympatickí, no neúspešní, milujúci, no bezcitní. V snahe nájsť 
pracovné uplatnenie a spoločenské uznanie podliehajú ich krehké povahy tlaku okolia. 
Hra si kladie otázky o váhe malého ľudského života v mýtickom tvorovi zvanom súčasná 
spoločnosť. Koľko kapitálového potenciálu sa zmestí do jednej rodiny? Koľko priemernosti  
a zbytočnosti znesie ideálny život? Čo je to ideálny život?

V inscenácii uvidíte Jána Dobríka, Matúša Kvietika, Ivanu Kubáčkovú, Mi-
chala Tomasyho, Juliánu Oľhovú, Michala Kolejáka a Ivetu Pagáčovú. Sve-
tovú premiéru inscenácie pripravuje žilinské divadlo na sobotu 14. mája.

 Detské jasle Veľká okružná č. 82 budú v mesiaci júl 
zatvorené z dôvodu prvej etapy rekonštrukčných prác.

 Sociálna služba v Dennom centre Andreja Kmeťa 
č. 38 bude opäť sprevádzkovaná v priebehu mesiaca 
máj, kedy bude ukončená rekonštrukcia kotolne.

 Obežná ulica je od 25. apríla 2016 obojsmer-
ná. Mesto Žilina pristúpilo k úprave organizá-
cie dopravy na Obežnej ulici – sídlisko Vlčince, 
z dôvodu neúmerného zaťaženia okolitých mie-
stnych komunikácií. Zmena organizácie platí  
v úseku od Ulice Sv. Cyrila a Metoda po Ulicu Matice 
slovenskej. 

 Univerzitná ulica sa dočkala kompletnej rekon-
štrukcie. Ulica od Carrefouru k autobusovej zastávke 
Žilinská univerzita má nový asfaltový koberec. Rekon-
štrukcia stála 60 000 eur a zabezpečila ju spoločnosť 
Cesty Nitra.
 
 Stavba „Slnečné schody na Hájiku“ je do-

končená. Druhú etapu stavby dokončila spoloč-
nosť Hastra. Mesto plánuje skrášliť aj podchod  
a vybudovať detské ihrisko pri Tescu.

 Milí Žilinčania, 28. apríla 2016 sa vo Veľkej zasa-
dačke Mestského úradu v Žiline konalo tradičné ve-
rejné stretnutie občanov s vedením mesta Žilina, na 
ktorom občania s predstaviteľmi samosprávy spoloč-
ne hľadali riešenia podnetov Žilinčanov. Občania sa 
taktiež dozvedeli aktuálne informácie o dianí v meste. 
Všetky otázky a odpovede z verejných stretnutí obča-
nov s vedením mesta, ktoré sa konajú dvakrát ročne, 
nájdete na stránkach mesta Žilina www.zilina.sk.  
v rubrike Čo sa v Žiline urobilo (v pravom menu). 

Oznámenie o hromadnom očkovaní 
psov a mačiek proti besnote

Mestský úrad v Žiline oznamuje chovateľom psov a ma-
čiek, že  veterinárny lekár MVDr. Dana Staníková vykoná 
každoročné pravidelné hromadné očkovanie psov a ma-
čiek proti besnote.

Očkovanie sa uskutoční:
7. mája 2016 (sobota) od 09.00 do 10.00 hod. – Boro-
vá ulica 35 pri Základnej škole Gaštanová, pre mest-
skú časť Solinky, Bôrik, Hliny a okolie.

Žiadame chovateľov psov a mačiek v uvedených mest-
ských častiach, aby zaočkovaním psov a mačiek pred-
chádzali vzniku a šíreniu nebezpečnej nákazy – besnoty. 
Poplatok za očkovanie je 8 €. V prípade záujmu možnosť 
čipovania psov priamo na mieste za úhradu.   

Milí Žilinčania, poslanci sídliska Solinky v Žiline Jozef Badž-
goň, Ľubo Bechný, Peter Cibulka, Martin Kapitulík a Miro So-
kol vás pozývajú na jarné čistenie sídliska, ktoré sa uskutoční 
v sobotu 21. mája 2016. Zraz dobrovoľníkov bude o 9.30 hod. 
pred ZŠ Gaštanová.


