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Mestský úrad Žilina vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov, aby 
počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich 
nehnuteľnostiach a zabezpečili kosenie trávnatých plôch.

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemkov je zo zákona povinný odstraňovať 
buriny z poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov a chrániť prirodzené  
funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je jednou zo zložiek životného prostredia. Ide naj- 
mä o dodržiavanie § 1, § 2 a § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii  
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
§ 3 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, ako aj § 7b zákona  
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – odstraňovanie inváznych druhov rastlín.

Nedodržiavaním platnej legislatívy sa vlastník, nájomca alebo správca dopúšťa priestup-
ku, respektíve iného správneho deliktu na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo 
je možné uložiť finančné sankcie.

Mestská krytá plaváreň Žilina od 3. júna otvorila svoje vonkajšie priestory pre 
širokú verejnosť. Pre návštevníkov je otvorený neplavecký a plavecký bazén, 
každý deň v čase od 9.00 do 20.00 hod. Sprístupnenie vonkajších bazénov 
bude závisieť aj od počasia.

Vďaka priaznivému počasiu sa na žilinskej plavárni začína letná sezóna podľa 
plánov. Mestská krytá plaváreň Žilina okrem vonkajších bazénov (plaveckého 
bazéna, detského bazéna a bazéna pre neplavcov s toboganom) ponúka ve-
rejnosti možnosť zaplávať si v krytom bazéne a tiež masérske služby a služby 
solária. V priestoroch plavárne sa nachádza aj reštaurácia. 

Všetky informácie nájdete na: www.plavarenzilina.sk. 

Mestská krytá plaváreň Žilina otvorila svoju  
sezónu začiatkom júna

Na Rosinskej ceste sa v júli  
dokončí investícia mesta

Letné prázdniny prinesú obyvateľom, ale aj turistom bezpečnejší presun k Vodnému dielu Žilina. 
Práce na chodníku pri Rosinskej ceste sa blížia ku koncu. Už počas júla budú môcť chodci, ale aj 
športovci využívať nový chodník, ktorý prinesie prepojenie Vodného diela Žilina a sídliska Vlčince. 
Rodiny a obyvatelia sa tak môžu tešiť na bezpečný presun k ich obľúbenej destinácii. 

CELÝ ČLÁNOK NÁJDETE NA STRANE Č. 3.   

Vedenie mesta kontroluje výstavbu druhej etapy  
chodníka na Rosinskej ceste
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Každoročne, aj  
v tomto roku, sa 
pred letnými prázdni-
nami uskutočňuje 
oceňovanie najlep-
ších žiakov škôl  
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
Žilina, ktorí dosiahli 
vynikajúce vzdelá-
vacie výsledky,  
a pričinili sa 
o reprezentáciu 
školy, mesta alebo 
kraja či Slovenskej 
republiky vo vedo-
mostných i športo-
vých súťažiach.

Žiakov ocenil primá-
tor mesta Žilina Igor 
Choma 15. júna 2015 

v doobedňajších hodinách 
na Radnici mesta Žilina. 
„Veľká vďaka patrí najmä ro-
dičom, ktorí umožňujú svo-

jim ratolestiam rozvíjať ich 
nadanie až natoľko, že nere-
prezentujú len samých seba, 
ale robia dobré meno škole  
a mestu. Zároveň patrí úcta 
aj pedagógom a pracovní-
kom škôl za výchovno-vzde- 
lávaciu činnosť, pretože prá-
ve pred ich očami rastie naša 
budúcnosť. 

Ocenenia z rúk pri-
mátora si prevzali 
títo žiaci:

Šarlota Pozsonyio-
vá – Základná škola Do 
Stošky, Lucia Maljaro-
vá – Základná škola s Ma-
terskou školou Brodno, 
Tibor Vajda – Základná 
škola Slovenských do- 
brovoľníkov, Matej Koprda 
– Základná škola s Mater-
skou školou Školská, Sime-
on Pjaták – Základná škola 

Vendelína Javorku, Veroni-
ka Novákiová – Základná 
škola Vendelína Javorku, 
Alexandra Švejdová – Zá-
kladná škola Jarná, Adria-
na Šenkárová – Základná 
školy Lichardova, Klaudia 
Ráczová – Základná škola 
Lichardova, Adrián Ma-
rušák – Základná škola  
s Materskou školou sv. Go-
razda, Katarína Majerová 

– Základná škola Karpatská, 
Bibiána Fillnerová – Zá-
kladná škola s Materskou 
školou Gaštanová, Natália 
Kordovaníková – Základ-
ná škola Limbová, Tatiana 
Piliarová – Základná škola 
Martinská, Paulína Žide-
ková – Základná škola Mar-
tinská, Soňa Brodňanová 
– Základná škola Námestie 
mladosti,  Mária Kasáková 

– Základná škola s Mater-
skou školou Dolná Trnov-
ská, Kristína Gašperová 
– Základná umelecká škola 
Ladislava Árvaya, Lenka 
Dubovcová – Základná 
umelecká škola Ferka Špá-
niho, Martine Georgette 
Ganse – Centrum voľné-
ho času Kuzmányho 105.

REDAKCIA

Primátor ocenil najlepších žilinských žiakov

Primátor Igor Choma spolu so všetkými 
ocenenými žiakmi

Ing. Milan Lipka 
vedúci odboru projektov EÚ 
Mestského úradu v Žiline 

Pribudnú dve nové detské ihriská na sídliskách Solinky a Hájik

Odbor projektov EÚ, kto-
rého hlavnou agendou je 
získavanie finančných pro-
striedkov prostredníctvom  
projektov financovaných  
z domácich grantových pro-
gramov, štátnych dotačných 
schém a fondov EÚ, vznikol 
v roku 2011. Čerpanie eu-
rofondov je pre mesto Žili- 
na mimoriadne dôležité, 
pretože ako väčšina miest  
a obcí, ani Žilina by si bez 
externých zdrojov neporadi-
la napríklad s obnovou a re-
konštrukciou svojho majetku.   
Z eurofondov sa v súčas- 
nosti rekonštruuje Rosenfel-
dov palác či modernizuje ve-
rejné osvetlenie vo Vraní, Zá-
straní a Považskom Chlmci, 
uskutočňuje sa elektroni- 
zácia služieb MsÚ. Pripravuje 
sa ďalšia etapa modernizácie 
verejného osvetlenia či likvi-
dácia desiatok nelegálnych 
skládok odpadu. V oblasti 
cestovného ruchu bolo vyzna-
čených 61 významných ob-
jektov tabuľkami s QR kódmi  
a vydaných 130 000 propa-
gačných materiálov. Vďaka 
projektom orientovaným na 
cyklodopravu máme v meste 
cykloprístrešky, cyklosčíta-
če a vyše 300 cyklostojanov. 
Realizujeme aj menšie pro-
jekty, ktoré výrazne  pomôžu 
rodičom, materským školám 
a mestským organizáciám 
zameraným na poskytova-
nie sociálnych služieb, zne-
výhodneným skupinám  
a seniorom. Ide o prestavby 
priestorov na Základnej ško-
le Limbová na 2 triedy ma- 
terskej školy alebo zakúpenie 
elektrických polohovateľných 
postelí do zariadenia pre se-
niorov ÚSMEV. Najbližšie 
čerpanie dotácií sa zameria 
na pomoc imobilným. Upra-
via sa sociálne zariadenia  na 
Základnej škole Karpatská  
a zakúpi sa vozidlo s plošinou 
na ich prepravu. Na záver 
uvádzam iba dve čísla: počet 
zazmluvnených projektov od 
roku 2011 bolo 31, pričom 
suma týchto projektov je viac 
ako 7,5 mil. eur.

Mesto Žilina sa 
nielen stará o exis-
tujúce detské ihris-
ká, ktoré v rámci 
svojich finančných 
možností postupne 
obnovuje a opravuje 
najmä po vyčíňaní 
vandalov, ale pustilo 
sa aj do výstavby  
úplne nových det-
ských ihrísk. Na 
základe viacerých 
podnetov od rodičov 
vzniknú dve nové 
ihriská na sídliskách 
Solinky a Hájik. Zau-
jímavosťou je, že na 
nich budú osadené 
aj cvičiace prvky 
pre mládež, dospe-
lých a seniorov.
 

Mesto Žilina sa roz-
hodlo naprávať 
niektoré rozho- 

dnutia z minulosti a prebrať 
viaceré činnosti do svojej 
správy tam, kde sme presved- 
čení, že na to priama mestská 
správa bude mať pozitívny 
vplyv. Okrem cintorínov, 
o ktorých sme vás už infor- 
movali, sú to aj niektoré 
detské ihriská vybudované 
na pozemkoch mesta 
(a prenajatých za 1 Sk).  
Nadáciou Spoločne pre re-
gión. Tento model však 
pre mesto nie je výhodný.  
V rámci 10-ročnej zmluvy sa 
totiž mesto zaviazalo každý 

rok uhrádzať 10 % nákladov 
na vybudovanie ihriska, pri-
čom v zmluve predchádzajú-
ce vedenie (roky 2004 – 2006) 
nedohodlo napríklad odkú-
penie prvkov detských ihrísk 
za symbolickú sumu, ale tieto 
stále ostávajú vo vlastníctve 
uvedenej nadácie, nie mes-
ta. Návrh, aby boli po ukon- 
čení zmlúv prenechané mes-
tu prvky detských ihrísk za 
symbolické euro a mesto by 
sa následne v plnej miere sta-
ralo, však nebol akceptovaný.
Preto sa mesto rozhodlo vy-
maniť z podobných zmlúv  
a budovať nové ihriská s no-
vými, nie 10-ročnými hrací-
mi prvkami a riadne ich aj 
udržiavať. Preto je zarážajú-
ce, že sme svedkom šírenia 
dezinformácií o tom, že mes-
to chce rušiť detské ihriská. 
Pritom všetky kroky mesta 
smerujú k obstaraniu nových 
a kvalitných detských ihrísk.
 
Po transparentnom vysúťa-
žení zhotoviteľa prostred-
níctvom verejného obsta-
rávania začne spoločnosť 
Koste, s.r.o. z Trenčína (kto-
rá je oficiálnym predajcom 
spoločnosti PLAYSYSTEM 
s.r.o – slovenský výrobca 
značkových detských ihrísk 
a športovísk) v najbližších 
dňoch s výstavbou dvoch 
nových detských ihrísk. Jed-
no ihrisko vznikne na síd-
lisku Hájik vo vnútrobloku 

ulíc Petzvalova a Dadanova  
a druhé na sídlisku Solinky 
vo vnútrobloku ulíc Platano-
vá a Jasenová. 

Na nových ihriskách sa 
budú nachádzať nové prvky
Detské ihrisko na sídlisku 
Solinky – dvojdomček so 
spojovacím mostíkom, dve 
preklápacie hojdačky, retiaz-
ková hojdačka (jedno seda-
dlo pre väčšie deti a jedno 
pre malé deti s operadlom), 
dve hojdačky na pružine  
a dve lavičky s operadlom, zá-
roveň tu vznikne outdoorový 
fitpark s hrazdami a kladi-
nami, zostava na posilnenie 
svalov zadnej oblasti trupu  
a ramenných svalov a zostava 
na posilnenie svalov dolných 
končatín a panvy.

Detské ihrisko na sídlisku 
Hájik – pretože sa na mies-
te plánovaného ihriska na-

chádza viacero inžinierskych 
sietí, muselo sa aj napriek 
veľkému priestoru uvažo-
vať s menším počtom prv-
kov – bude tam domček so 
šmykľavkou, dve hojdačky 
na pružine, retiazková hoj- 
dačka (jedno sedadlo pre 
väčšie deti a jedno pre malé 
deti s operadlom), lavička  
s operadlom a brány na lop-
tové hry. Celkové náklady 
na výstavbu oboch ihrísk sú  
15 625,80 eura s DPH a nové 
detské ihriská začnú slúžiť 
deťom na oboch sídliskách 
koncom júla tohto roku.
 
V súčasnosti 
V súčasnosti mesto Žilina 
spravuje na svojom území 
približne 150 detských ihrísk. 
Náklady na ich údržbu  
a opravy v roku 2014 dosiahli 
80 000 eur, pretože sa nanovo 
asfaltovali tri ihriská a v roku 
2013 to bolo 47 000 eur. Len 

výmeny piesku v pieskovis-
kách, ktoré prechádzajú aj 
kontrolami Regionálneho 
úradu verejného zdravo- 
tníctva, dosahujú náklady  
v priemere 10 000 eur ročne. 
V prípade záujmu o výmenu 
piesku v detských pieskovis-
kách sa môžu občania obrá-
tiť na mestských poslancov 
alebo priamo na na odbor 
dopravy Mestského úradu  
v Žiline. 

Na záver mesto Žilina prosí 
všetkých Žilinčanov, ak sú 
svedkami devastovania prie-
storov určených na hranie 
detí vandalmi, aby ihneď 
kontaktovali mestskú políciu 
na čísle 159. Iba tak môžeme 
spoločne efektívne bojovať 
proti vandalizmu a zamedziť 
ničeniu obľúbených miest 
našich najmenších občanov.

REDAKCIA 

Ilustračné foto 
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Dokončený chodník prispeje  
k bezpečnosti a pohodliu chodcov
Druhá etapa vý-
stavby chodníka 
na Rosinskej ceste 
sa blíži ku koncu. 
Chodník sa na-
chádza pri frekven-
tovanej ceste a má 
za úlohu prepojiť 
Vodné dielo Žilina 
so sídliskom Vlčin-
ce. Rodiny s malými 
deťmi sa tak môžu 
bez obáv prepra-
viť na vodné dielo, 
ktoré využívajú na 
voľnočasové a špor-
tové aktivity. 

Ku koncu leta mi-
nulého roka mohli 
Žilinčania využiť 

prvú etapu novovybudova-
ného chodníka na Rosinskej 
ceste, ktorý spája sídlisko 
Vlčince s Vodným dielom 
Žilina. Chodník prispel  
k bezpečnému pohybu ve-
rejnosti, ktorá čoraz častejšie 
navštevuje športovo-relaxač-
nú zónu pri vodnom diele. 
„Ako primátor mesta som 
nikdy nezakladal svoju prácu 
na sľuboch, ale činoch. Pre 

Žilinčanov sa snažím robiť 
prácu tak, aby boli vo svo-
jom meste spokojní. Preto 
ma nesmierne teší, že projekt 
chodníka na Rosinskej ceste 
sa blíži ku koncu a Žilinčania 
sa budú môcť bezpečnejšie 
dostať k ich obľúbenej zóne. 
Rosinská cesta je veľmi frek-
ventovaná a hrozilo mnoho 
kolízií s chodcami, preto sme 
chodník vybudovali,“  dodal 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma počas kontrolného 
dňa. Okrem tejto trasy môžu 
„Vlčinčiari“, ale aj ostatní Žili- 
nčania využívať sezónnu 
linku MHD č. 67, ktorá pre-

máva z Hájika cez Závodie, 
Hliny, Solinky, Vlčince na 
Vodné dielo a späť.  

Celkové náklady mesta na 
výstavbu prvej etapy sa vy-
šplhali do výšky 55 000 eur. 
Po dokončení druhej etapy 
bude chodník pokračo-
vať cez dva priechody pre 
chodcov na ulici Matice 
slovenskej, vetvou A sa na-
pojí na jestvujúci chodník 
na Rosinskej ceste pri kri-
žovatke s Majerskou ulicou 
a vetvou B sa napojí na Mar-
tinskú ulicu. Chodník, ako 
aj priechod pre chodcov 
bude osvetlený spoločnos-
ťou Siemens, s.r.o., dĺžka 
druhej etapy je približne 
234 m a investícia mesta je 
vo výške 35 940 eur s DPH. 
Práce budú dokončené tak, 
ako boli naplánované v pro-
jekte už v roku 2013.

REDAKCIA

Žilina sa zapojila do dobrovoľníckeho 
projektu „Naše mesto 2015“
Mesto Žilina sa  
12. júna zapojilo do 
dobrovoľníckej ak-
tivity „Naše mesto 
2015“ s opravou  
a natieraním plota  
v Dennom centre 
pre seniorov na 
sídlisku Vlčince. 
Projekt „Naše mesto 
2015“ s heslom „kaž- 
dý môže prispieť 
k tomu, ako bude 
vyzerať mesto,  
v ktorom žije“, patrí 
medzi najväčšie 
firemné dobrovoľné 
akcie na Slovensku.
 

Mesto Žilina sa ten-
to rok zapojilo do 
podujatia „Naše 

mesto 2015“ s projektom 
„Oprava a natieranie plota  
v Dennom centre pre senio- 
rov, Námestie Janka Boro-
dáča v Žiline“. Dobrovoľníci  
z Mestského úradu v Žiline, 
Žilinského samosprávne-
ho kraja a tiež z trinástich 
neziskových organizácií  
a troch firiem 12. júna 
2015 v doobedňajších 
hodinách natierali plot  
a v poobedných hodinách sa 
venovali natieraniu lavičiek  
v komunitnej záhrade. Pro-
jekt podporili aj dve základné 
školy v Žiline. Učitelia spolu 

s rodičmi žiakov Základnej 
školy Karpatskej renovovali 
oplotenie okolo školy a žia-
ci Základnej školy v Brodne 
maľovali školské ihrisko.
 
„Som rád, že mesto Žilina 
sa opäť zapojilo do tohto za-
ujímavého podujatia, ktoré 
sa koná už po deviatykrát, 
čím sme pomohli spolu  
s dobrovoľníkmi skrášliť, re-
kultivovať a zlepšiť prostre-
die okolo denného centra 
aj okolo dvoch základných 
škôl. Všetkým účastníkom, 
ktorí priložili pomocnú ruku  

k tomuto dielu, zo srdca ďa-
kujem,“ povedal primátor 
mesta Žilina Igor Choma.
 
Prvý ročník projektu sa 
uskutočnil už v roku 2007 
v Bratislave. Postupne sa do 
projektu zapojili aj ďalšie slo-
venské mestá. Do deviateho 
ročníka sa okrem Žiliny za-
pojili mestá ako Bratislava, 
Galanta, Košice, Sereď, Šaľa, 
Partizánske, Spišská Nová 
Ves, Trnava, Poprad, Liptov-
ský Hrádok, Nové Zámky  
a Pezinok.

REDAKCIA

Zástupcovia primá-
tora mesta Žilina 
Patrik Groma a An-
ton Trnovec, spolu 
s vedením MsHK 
Žilina, a.s., sa po ná-
ročných rokovaniach 
dohodli s Mariánom 
Troligom na vysporia- 
daní dlhu, ktorý ťažil 
hokejový klub  
z minulosti.  

Marián Troliga  
v minulosti poži-
čal MsHK Žilina 

peniaze, ktoré predchádzajú-
ce vedenie hokejového klubu 
nedokázalo vrátiť. Je priro- 
dzené, že veriteľ by sa doža-
doval vrátenia finančných 
prostriedkov v celkovej výš-
ke 178 000 eur, čo by malo 
na mesto Žilina a hokejový 
klub negatívny vplyv. Po ná- 
ročných rokovaniach zástup-

cov mesta a vedenia hoke- 
jového klubu s veriteľom sa 
podarilo uzatvoriť zmier, 
ktorý zástupcovia zúčast- 
nených strán podpísali  
16. júna 2015 na Radnici 
mesta Žilina.

„Uznávam, že rokovania s pá-
nom Troligom boli náročné, 
pretože  je samozrejmé, že kaž- 
dý sa dožaduje vrátenia svo-
jich peňazí. Zaráža ma však, 
ako sa predchádzajúce vede-

nie hokejového klubu ľaho- 
stajne postavilo k tomuto 
problému a nehľadalo mož-
nosti vrátenia peňazí. Poda-
rilo sa nám dohodnúť splát-
kový kalendár a ponúknuť 
reklamný priestor na šta-
dióne, čím sme ušetrili až  
79 000 eur oproti pôvodnej 
dlžnej sume,“ uzavrel prvý 
zástupca primátora mesta 
Žilina Patrik Groma.

REDAKCIA

Mesto dohodlo ďalšiu úsporu peňazí

Zľava: Patrik Groma, Anton Trnovec, Marián 
Tittl a právny zástupca veriteľa Karol Gordík pri 
podpise zmluvy na Radnici mesta Žilina 

Zamestnanci Mestského úradu v Žiline sa zapojili 
do dobrovoľníckej aktivity. Na fotografii natierajú plot 
v Dennom centre pre seniorov na sídlisku Vlčince

Spoločná fotografia dobrovoľníkov z Mestského úradu v Žiline

Nové linky a zastávky mestskej  
hromadnej dopravy v Žiline

V období od 1. júla 
do 31. augusta 2015 
môžu cestujúci po-

čas pracovných dní vyraziť 
linkou č. 67 na Vodné dielo 
Žilina, ktorá bude premá-
vať zo zastávky „Fatranská“ 
na „Vodné dielo“ a späť.  
K novozriadeným spojom 
bude umožnený prestup na 
zastávke „Fatranská“ alebo 
„Matice slovenskej“ z liniek 
č. 4, 5, 6, 7 a 14 na linku  
č. 67 a opačne. Spoje budú 
premávať v čase od 10.20 
do 21.00 hod. v približne 
hodinovom intervale. Ces-
tovať za slnkom, vodou  

a prírodou môžete až k bráne 
areálu športovo-rekreačného 
parku. Zastávka „Vodné die-
lo, priehradný múr“ bude 
v obidvoch smeroch pre-
sunutá do novovybudova-
ného obratiska pri vchode 
do športovo-rekreačného 
parku a bude premenovaná 
na „Vodné dielo, eXtreme 
park“. Uvedená prevádz- 
ka je skúšobná. Počas nej 
sa budú zbierať podnety  
a pripomienky k novozria-
deným spojom linky č. 67, 
ktoré Dopravnému pod-
niku mesta Žiliny pomô-
žu pri rozhodovaní, v akej 

miere rozširovať dopravnú 
obslužnosť do rekreačnej 
zóny Vodného diela Žili-
na. Na základe podnetov  
a požiadaviek od cestujú-
cich bola taktiež na trase 
linky č. 27, medzi zastávka-
mi „Letná“ a „Budatínska“, 
vybudovaná nová zastávka 
s názvom „Farebná“, a to  
v oboch smeroch. Zastávka 
„Farebná“ bude obsluhova-
ná na znamenie.

Presné odchody spojov náj- 
dete na www.dpmz.sk. 

REDAKCIA 

Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., si pre Žilinčanov a návštevníkov 
nášho mesta pripravil zmeny v mestskej hromadnej doprave, ktoré 
prispejú k efektívnejšiemu cestovaniu počas letných mesiacov. 

Zámková dlažba chodníka II. etapy

Etapy budú prepojené osvetleným 
priechodom pre chodcov
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INFORMUJEME

Výbory v mestských častiach informujú 

Kde bolo, tam bolo, 
na pokraji slávneho 
mesta Szolna  
nachádzalo  
sa sídlisko Solinky, 
pomenované tak ako 
obec Žabokreky od 
zvýšeného výskytu 
blahodarnej surovi-
ny potrebnej v jed-
lách a na zimných 
cestách. 

Minulosť 
História sídliska siaha do 
roku 1980, kedy sa vtedajší 
súdruhovia rozhodli rozšíriť 
obytné územie panelákové-
ho typu. Po zmene režimu 
neboli hádky ohľadom zme-
ny názvu ulíc, tie sú totiž 
pomenované po stromoch 
ako limba, javor, borovi-
ca, platan, dub, ktoré niko-
mu nevadia. Hlavné ulice 
okolo sídliska sú Centrálna  
a Obvodová. S centrálnym 
mestom Žilinou dnes So-
linky  spájajú piati poslan-
ci. Jozef Badžgoň (NOVA)  
a Martin Kapitulík (SIEŤ), 
Peter Cibulka, Miroslav Sokol  
a autor týchto riadkov Ľu-
bomír Bechný ako nezávislí. 
Toľko minulosť.

Súčasnosť
S občanmi sídliska sa za 
volebný obvod č. 3 (toto 
je úradný názov Soliniek) 
stretávame každý prvý uto-
rok v mesiaci o 17.00  hod. 
v zborovni na ZŠ Gaštano-
vá. Voči mestu zastupujeme 
cca 15 000 obyvateľov sídli- 
ska. Keďže nemáme me- 
dzi sebou ženu – kuchárku, 
domáce koláčiky ani kávu 
nepodávame. Radi spomí-
name na pani poslankyňu 
Országhovú, ktorá kedysi, 
ešte za „kráľa Harmančeka“, 
tieto milé veci pre účastníkov 
stretnutí zabezpečovala. Ale 
sľubujeme, že na septemb-
rovom stretnutí bude aspoň 
minerálka...:-).
 
Čo trápi Solinkárov?
Solinky sa skladajú z dvoch 
častí. Elitnej, Solinky – 
JUH. Tu sa nachádzajú ro-
dinné vilky, vily i megavily  
a od centrálnej časti Soliniek 

ju oddeľuje obchodný dom 
MAX. Obyvatelia tejto časti 
na naše stretnutia takmer ne-
chodia a problémy verejného 
charakteru nemajú. Ostat-
ných panelákových okrem 
„strašidelného hradu“, roz-
bitých chodníkov, nedosta-
točnej čistoty trápi problém 
najhlavnejší – nedostatok 
parkovacích miest.

Plány poslancov do 
budúcnosti
Okrem riešenia prakti- 
ckých podnetov občanov 
prichádzame aj s vlastnými 
iniciatívami. Peter Cibulka  
a Martin Kapitulík prišli  
s nápadom komunitnej 
záhrady, ktorá sa v týchto 
dňoch rodí v areáli ZŠ Gašta-
nová. Tu si obyvatelia budú 
môcť zasadiť svoju ríbezľu, 
jahodu či papričku a násled-
ne sa o ňu starať. Popritom 
sa porozprávať a rozvíjať 
tak Solinkársku komunitu.  
Z podnetu P. Cibulku vyhla-
sujeme tiež súťaž o najkrajšiu 
panelákovú predzáhradku.  
V priebehu septembra od-
borná porota vyberie 3 naj-
krajšie vchodové záhradky. 
Oceníme ich sumami 150, 
100 a 50 eur, ktoré vyčle-
níme z nášho pohotovost-
ného fondu. Na podporu 
realizácie sme vyčlenili tiež 
200 eur, ktoré rozdelíme 
medzi prvých 20 záujem-
cov, ktorí sa prihlásia pro-
stredníctvom e-mailu:  
cibulka.peter@azet.sk. Mi-
roslav Sokol si vzal na sta-

rosť centrá voľného času 
pôsobiace v meste a ich 
zrovnoprávnenie (mestské, 
cirkevné a súkromné). Ľu-
bomír Bechný by chcel  
v spolupráci s mestom pre-
sadiť výstavbu nadzemných 
parkovacích plôch, pričom 
navrhuje pilotný projekt na 
Ulici Platanová v blízkos-
ti „strašidelného hradu.“ 
Ďakujeme týmto Ing. An-
drei Slezákovej za realizá-
ciu vizualizácie parkoviska.  
V júni poslanci Soliniek 
spolu s vedúcim odboru 
dopravy Petrom Rolkom 
zmapovali stav chodníkov. 
Tieto sa majú opravovať  
v roku 2016.

Aktualita
Dňa 11. júla o 10.00 hod. 
sa vo vnútrobloku na 
Smrekovej ulici uskutoční 
streetbalový turnaj. Akciu 
organizuje Peter Cibulka  
v spolupráci so Street-
ballom proti rakovine  
a Žilinskou mestskou basket-
balovou ligou a s podporou 
ostatných poslancov za So-
linky. Presnejšie informácie 
budú k dispozícii na face-
bookovej stránke Streetball 
proti rakovine dva týždne 
pred turnajom.

Najbližšie stretnutie s občan- 
mi bude 1. septembra  
o 17.00 hod. na Základnej 
škole Gaštanová.

Poslanci VO č. 3.

Poslanci za VO č. 3. pomohli v spolupráci  
s mestom zabezpečiť nové bránky na 
ihrisku pri Smrekovej ulici

Sídlisko Solinky a jeho  poslanci

Poslanci za mestskú 
časť Vlčince riešia 
podnety občanov  
a k ich spokojnosti 
sa starajú o vzhľad 
sídliska i celého 
mesta. Výsledky ich 
aktivít vám sami 
predstavia v nasle-
dujúcom článku.

Chodníky 
V mesiacoch apríl a máj sme 
sa spolu s pracovníkmi kom-
petentných odborov Mest-
ského úradu Žilina osobne 
oboznámili so stavom chod-
níkov na sídlisku Vlčince. Na 
základe zozbieraných údajov 
mesto pripraví projektovú 
dokumentáciu na opravu 
chodníkov, s ktorou by sa 
malo začať v roku 2016. Mo-
mentálne sa pracuje na opra-
ve chodníka na Rosinskej 
ceste, ktorá bude dokončená 
v júli tohto roku. Obyvatelia 
Vlčiniec sa teda môžu tešiť na 
nové chodníky.

Čistota
Usilujeme sa udržiavať naše 
sídlisko čisté. V spolupráci  
s mestom postupne odstra-
ňujeme nelegálne skládky  
a vyzývame občanov  
na udržiavanie čistoty oko-
lo kontajnerov a celkovo na 
sídlisku. Žiadame tiež pred-
staviteľov mestskej polície, 
aby upozorňovali a pokuto-
vali znečisťovateľov. Poslanci 
Martinková, Groma a Barčík 
sa osobne zapojili aj do čis-
tenia žilinského lesoparku 
Chrasť. V spolupráci s od-
borom životného prostredia 
plánujeme vypracovať pre-
zentáciu pre školy o dôležitos-
ti separácie odpadu.

Obmedzenie reklamných 
pútačov
Určite ste zaznamenali, že 
nás prestali obťažovať pútače 
cirkusových predstavení na 
stĺpoch verejného osvetlenia 
a trakčného vedenia. Mesto 
Žilina z etických dôvodov 
výrazne obmedzilo pútače na 
cirkusy, v ktorých vystupujú 
živé zvieratá. Stalo sa tak na 
podnet poslankyne Martin-
kovej. V súčasnosti poslanci 

pracujú na odstránení niek-
torých nelegálnych bilbordov 
na Vlčinciach.

Zeleň
Vážime si zeleň na našom 
sídlisku a snažíme sa ju 
zveľaďovať a rozširovať vý-
sadbou nových stromov 
a kvetinových záhonov.  
K starostlivosti o zeleň pa- 
trí aj odstraňovanie sta-
rých stromov, ku ktorému 
dochádza vždy na žiadosť 
občanov a po posúdení den-
drológom. Na ploche cca  
1 850 m² sa v roku 2016 začne  
s realizáciou ovocného sadu, 
ktorý nahradí zdevastovanú 
asfaltovú plochu. Starostlivosť 
o sad budú zabezpečovať ob-
čania, mesto a školy v rámci 
pestovateľských prác. Obyva-
telia, ktorí sa chcú aktívne za-
pojiť do budovania a starostli-
vosti o záhradu, môžu podať 
žiadosť na MsÚ. Tešíme sa.

Verejné osvetlenie 
Uvedomujeme si zlý stav 
stĺpov verejného osvetlenia. 
Poslankyňa Martinková na 
stretnutí s riaditeľmi DPMŽ 
a firmy Siemens, ktorí majú 
v kompetencii údržbu a opra-
vy osvetlenia Žiliny, prebe-
rali možnosti riešenia tohto 
nepriaznivého stavu. Čaka-
lo sa na výzvu Ministerstva 
hospodárstva SR na čerpa-
nie eurofondov, ale jej para-
metre nezapadajú do rámca 
nášho záujmu. Isté však je, že 
osvetlenie na Vlčinciach I, III 
a IV sa skôr či neskôr bude re- 
konštruovať. 

Statická a dynamická doprava
Neustále sa zvyšujúci počet 
áut spôsobuje obyvateľom 
problémy s hustotou dopravy 
a parkovaním. V súčasnosti 
sa vykonáva dopravný generel 
mesta, ktorý by mal priniesť 
určité riešenia. „Momentálne 
ukončujeme analýzu veľkého 
množstva podkladov a fina-
lizujeme dopravný model. 
Koncept návrhu bude hoto-
vý do konca júna, a potom 
predstúpime pred komisie  
a začne pripomienkové kona-
nie,“ povedal Andrej Čelko, 
vedúci realizačného tímu.  
V roku 2014 pribudlo na síd-
lisku Vlčince 151 parkovacích 
miest. Ich mapa sa nachádza 
aj na úradnej tabuli nášho vý-
boru pred Mestským úradom 
a na našej úradnej tabuli na 
Vlčinciach. Okrem toho sa v 
súčasnosti dokončuje projek-
tová dokumentácia na výstav-
bu nových parkovacích miest, 
ktoré sme po dôkladnom 
zvážení spolu s prednostom 
Mestského úradu Igorom 
Liškom vybrali na nasledov-
ných uliciach – Sv. Svorada  
a Benedikta (29), J. Vojtaššá-
ka (9) a Prešovská (rozšírenie 
parkoviska), B. S. Timravy 
(7), Moskovská (4) a Zvolen-
ská (19). 

Zasadnutia výboru
Každý prvý pracovný štvrtok 
v mesiaci okrem školských 
letných prázdnin v Klube 
dôchodcov na Ul. Janka Bo-
rodáča, vždy o 16.45 hod. 

Poslanci VO č. 4. 

Poslanci VO č. 4 zľava: Patrik Groma, Marián 
Zrník, Dušan Dobšovič, Štefan Zelník, Martin 
Barčík, Iveta Martinková, Jana Filipová

Na Vlčinciach pribudnú nové  
parkovacie miesta
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ŽILINA 
(MARIÁNSKE NÁMESTIE)

začiatok 21:30 HOD.

24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.

Traja bratia (CZ, 2014, 90min.) 

www.kinematograf.sk

piatok

sobota

nedeľa

pondelok

utorok

38 - Filmová pocta hokejovej legende
(SK, 2014, 87min.) 

Zakázané uvoľnenie  (CZ, 2014, 77min.) 

Trabantom až na koniec sveta 
(CZ, 2014, 98min.)

Díra u Hanušovic  (CZ, 2014, 102min.)

Projekt spolufinancovaný 
z Nadačného fondu 

KIA Motors Slovakia

Tvorivé 
remeselné

dielne

Hrnčiar 

RezbárCinár

Šperky

Brúsenie kraslíc
Malovanie na sklo

Šúpolie

Voskové 
sviečky Mariánske námestie

13.–17. Júl 2015

ˇ

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2015
www.kulturneleto.eu

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA 

SA MARIÁNSKE LETO A HUDOBNÁ 
STREDA KONAŤ NEBUDÚ.

DH Holazňanka1.7.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

Fest Anča - výherné filmy3.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Blue-time, V8 band, 
Lonely Hearts

4.7.
o 18:30 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

Fest Anča - výherné filmy4.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Prekliaty ostrov 
- Martin Scorsese

7.7.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

DH Fatranka8.7.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

Warmup DJ, Para (SK)
Tricot (JAP), Curfew

8.7.
o 19:00 hod.

Bažant POHODA warm up tour Nám. A. Hlinku

Macík10.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Neverback, Zoči voči, 
Kýbel Mačiek

11.7.
o 18:30 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

Ja zloduch 111.7.
o 17:30 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Macík11.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Tvorivé remeselné 
dielne

13.-17. Mariánske námestie

7.

Stvorenie sveta 
- Eduard Hofman

14.7.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

Chlapčenstvo17.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

AndreaS kvartet18.7.
o 19:30 hod.

Mariánske leto Mariánske námestie

Spongebob vo filme: 
Hubka na suchu

18.7.
o 17:30 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Chlapčenstvo18.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Critters - Stephen Herek21.7.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

DH Dubňanka15.7.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

DH Predmierčanka22.7.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

35. MS v love rýb udicou 
Otvárací ceremoniál 

23.7.
o 18:00 hod.

Námestie A. Hlinku

KioSK
 - festival nového slovenského divadla 
a tanca

23.-27. Stanica - Záriečie

7.

Koralína a svet 
za tajomnými dverami

24.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

38 - Filmová pocta hokejovej 
legende (SK, 2014, 87min.)

25.7.
o 21:30 hod.

Bažant Kinematograf Mariánske námestie

Ja zloduch 225.7.
o 17:30 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

Koralína a svet 
za tajomnými dverami

Letné kino Námestie A. Hlinku

Traja bratia (CZ, 2014, 90min.) 24.7.
o 21:30 hod.

Bažant Kinematograf Mariánske námestie

25.7.
o 20:00 hod.

Zakázané uvoľnenie 
(CZ, 2014, 77min.)

26.7.
o 21:30 hod.

Bažant Kinematograf Mariánske námestie

26.7.
o 18:30 hod.

Námestie A. Hlinku

Trabantom až na koniec 
sveta (CZ, 2014, 98min.)

27.7.
o 21:30 hod.

Bažant Kinematograf Mariánske námestie

Díra u Hanušovic 
(CZ, 2014, 102min.)

28.7.
o 21:30 hod.

Bažant Kinematograf Mariánske námestie

Memento - Christopher Nolan28.7.
o 21:00 hod.

Letné kino na Stanici       Stanica - Záriečie

5. Pluk - Misia Afganistan31.7.
o 20:00 hod.

Letné kino Námestie A. Hlinku

DH Senioranka29.7.
o 16:30 hod.

Hudobná streda Sad SNP

35. MS v love rýb udicou 
Záverečný ceremoniál 
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Historické zábery starej Žiliny
Zdroj:Turistická informačná kancelária mesta Žilina  

Júlová potulka nás 
prenesie do obdobia  
20.  až   40. rokov   dvad- 

siateho storočia, do obdo-
bia funkcionalizmu, kedy 
sa Žilina stávala modernou 
architektonickou metro-
polou Slovenska. Stretnu-
tie sa uskutoční v nedeľu  
12. júla o 15.00 hod. pred 
Turistickou informačnou 
kanceláriou mesta Žilina na 
Námestí Andreja Hlinku.

Počas potulky si priblížime 
minulosť a plány význa- 
mnej budovy elektrární, 
ktorá má tvar písmena „V“ 
a pripomína expresioni-
stické stavby vtedajšieho 
významného nemeckého 
architekta Ericha Mendel-
sona, a tiež budovu bývalej 
Makyty, takzvaný „Dom 
Hustý“, ktorý projektoval 
Michal Maximilián Scheer. 
Potulka nás ďalej zavedie 
po ďalších žilinských pa- 
miatkach, ktoré odzrkadľu-

jú štýl funkcionalizmu, na-
príklad budova Finančné- 
ho paláca, Grosma- 
nnov dom, rímsko-kato-
lícky chudobinec, obytný 
dom Oldřicha Trávnička 
a tiež budovu neologickej 
synagógy, ktorá je jedineč-
nou pamiatkou modernej 
architektúry na Slovensku. 
Budova od svetoznámeho 
architekta profesora Petra 
Behrensa zaradila Žilinu 
na mapu svetových dejín 
architektúry. Naše kroky 
budú viesť aj smerom k bu-
dove bývalého kina Úsvit – 
Sokolovňa, k budove starej 
tržnice, ktorej typickým  
architektonickým detailom 
sú kruhové okná a zaoble-
né sklobetónové steny.

„Potulka mestom“ 

Objavovať tajné zá-
kutia podzemných 
priestorov, takzva-

ných katakomb pod Kosto-
lom Obrátenia sv. Pavla 
Apoštola (Sirotárskym ko- 
stolom) na Mariánskom 
námestí, môžete v piatok 3. 
júla o 17.00 a o 18.00 hod. 
alebo v piatok 17. júla 2015 
v rovnakých časoch.

Počas prehliadky si od sprie-
vodcu Michala Chudíka 
budete môcť vypočuť veľa 
zaujímavostí a dozviete 
sa aj to, či sa naozaj v kata- 
kombách skrývali židovské 
deti pred odvlečením do 
koncentračného tábora.

Záujemcovia o prehliadku 
sa môžu prihlásiť na je-
den z dvoch termínov, pri-
čom si vyberú prvý vstup 
o 17.00 hod. alebo o 18.00 
hod. Stretnutie sa usku-
toční na Mariánskom ná-
mestí pred predajňou Lúč 
(odporúčame si so sebou 
priniesť baterku, prípadne 

čelovku). Časť vstupného 
bude určená na obnovu 
kostola.

Na potulku mestom  
a prehliadky katakomb je 
potrebné sa vopred prihlá-
siť v Turistickej infor- 
mačnej kancelárii mesta 
Žilina telefonicky na čís-
lach: +421(0)41/723 31 86, 
+421(0)907 845 567 alebo 
e-mailom na info@tikzili-
na.eu. 

Vstupné je 2 eurá na osobu.  
Platba bude prebiehať 
pred prehliadkou priamo  
u sprievodcu.
 

TURISTICKÁ INFOR-
MAČNÁ KANCELÁRIA 

MESTA ŽILINA

Prehliadky „katakomb“

Turistická informačná kancelária 
mesta Žilina pozýva

Zábery žilinských „katakomb“ pod 
kostolom sv. Pavla Apoštola 
Zdroj fotografií: OOCR Malá Fatra

Aj toto leto pripravuje Telka v meste v spolupráci  
s mestom Žilina letné kino na Námestí Andreja Hlinku. 
Nadšencov adrenalínu a zimných športov určite nadchne 
notoricky známa dokumentárna snímka o snowboardin-
gu „ART OF THE FLIGHT“ z dielne spoločnosti RED 
BULL. Fanúšikov Quentina Tarantina určite zaujme film  
s tematikou 2. svetovej vojny „Nehanební bastardi“ a milov-
níkov rýchlej jazdy zase poteší snímka „Rýchlo a zbesilo“. 

Celý program letného kina pre deti a dospelých nájdete 
na www.telkavmeste.sk alebo v sekcii Kultúra na webovej 
stránke www.zilina.sk.

Môžete sa tešiť na „nadupané“ 
letné kino pre deti aj dospelých

Partnerské mestá Žiliny  
Predstavujeme mestskú  
časť Praha 15

Vytvorená bola v roku 
1994. Hostivař je prvýkrát 
spomenutý v Kosmaso-
vej kronike z roku 1086.  
V mestskej časti žije  
v súčasnosti 31 680 obyva-
teľov. Starostom je Milan 
Wenzl, ktorý bol zvolený  
v roku 2014. Ako partner-
ské mestá sa uvádzajú Har-
low (Veľká Británia) a Žilina 
(od roku 2008). Na území 
MČ Praha 15 sa nachádza 
vodná nádrž Hostivař na 
potoku Botič s možnosťami 
rekreácie. Známy je aj pivo-
var. Priatelia z MČ Praha 15 
sú pravidelnými účastník-
mi Dňa európskej kultúry, 

ktorý sa tohto roku bude 
konať 7. augusta na Marián-
skom námestí. Zúčastňujú 
sa taktiež Festivalu seniorov  
a  v posledných rokoch 
vykonali v našom mes-
te viaceré pracovné náv- 
števy. Žilinčania sa pra-
videlne zúčastňujú 
Dňa seniorov (v máji)  
a Dní Prahy 15 (v septem-
bri). Spolupráca medzi 
našimi mestami je hlavne  
v sociálnej, kultúrnej a vzde-
lávacej oblasti. Spolupracujú 
aj dobrovoľní hasiči. Viac 
info na www.praha15.cz

REDAKCIA

Mestská časť Praha 15 sa nachádza  
v juhovýchodnej časti hlavného mesta  
Praha. Tvoria ju katastrálne územia  
Hostivař a Horní Měcholupy. 

Kostol „Stětí sv. Jána Křtitele“ v Hostivaři 
Zdroj: Mestská časť Praha 15 

Telka v meste na Námestí Andreja Hlin-
ku, zdroj: Telka v meste   
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Za prítomnosti pri-
mátora mesta Žilina 
Igora Chomu sa  
8. júna 2015 na 
Mestskom úrade  
v Žiline uskutočnilo 
slávnostné vyho- 
dnotenie súťaže 
„Do práce na bicykli 
2015“, na ktorom si 
členovia víťazných 
tímov prevzali  
hodnotné ceny. 

Celonárodný projekt 
„Do práce na bi-
cykli“ sa vo svojom 

druhom ročníku stretol  
s veľkým ohlasom verej-
nosti. Tento rok sa do súťa-
že zapojilo až 916 tímov  
s 2 861 súťažiacimi, ktorí po-
čas mesiaca máj jazdili do 
práce a z práce na bicykloch. 
Oproti minulému roku, 
kedy sa kampane zúčastnilo  
474 tímov a 1 510 súťažiacich, 
ide o takmer dvojnásobný 
nárast. Prispela k nemu aj 
nová webová stránka proje- 
ktu, prostredníctvom ktorej 
sa mohli prihlasovať jedno- 
tlivé samosprávy, ako aj tímy 
zamestnancov. Výsledný 
počet súťažiacich je vyšší, 
ako organizátori očakávali. 

„Tento ročník sme sa sústre-
dili predovšetkým na techni- 
cké záležitosti projektu, 
novú internetovú stránku 
a jej funkčnosť. Propagácii 
projektu sme preto neveno-
vali až takú pozornosť, ako 
by sme si možno predsta- 
vovali. Výsledok nás preto 
príjemne prekvapil. 

Veľkú zásluhu na tom majú aj 
samotní lokálni koordinátori 
registrovaných samospráv či 
občianske združenia, ktoré 
spravili pri propagácii veľké 
množstvo práce, za čo im ďa-
kujeme,“ vyjadrila sa Andrea 
Štulajterová z Občianskej cy-
kloiniciatívy. Súťažiaci si na 
stránke evidovali najazdené 
kilometre a mohli si ich aj 
porovnať s ďalšími tímami 
z rovnakého mesta či sle-
dovať množstvo CO2, ktoré 
jazdou na dvoch kolesách 
ušetrili v porovnaní s autom. 

V Žiline sa súťaže zúčastnilo 
22 tímov so 69 súťažiacimi. 

Spolu najazdili 5 679,8 km 
a celkovo absolvovali 1 302 
jázd, čo v prípade dochádz-
ky do práce autom zname-
ná, že sa životné prostredie 
nášho mesta uchránilo od 
1 477,5 g CO2. Žilina spo-
medzi 55 registrovaných 
samospráv na Slovensku 
skončila v rebríčku úspeš-
nosti na 13. mieste. Primátor 
mesta Žilina Igor Choma na 
slávnostnom vyhodnotení 
súťaže ocenil najúspešnej-
šie tímy za mesto Žilina. 

Víťazné tímy za jednotlivé 
kategórie:
• kategória s priemerne naj-
vyšším počtom najazdených 
kilometrov: MOKRÍ BAN-
DITI (Jozef Javorík a Helena 
Javoríková) – 248,3 km/člen,
• kategória s priemerne naj- 
vyšším počtom jázd: NE-
DELIAK (Tichomír Planka 
a Ivan Nedeliak) – 38 jázd/
člen,
• najvyšší počet celkovo 
najazdených kilometrov  
a absolvovaných jázd zá-
roveň: SLOVENSKÝ PLY-
NÁRENSKÝ PRIEMYSEL 
– DISTRIBÚCIA (Jozef 
Kvasnica, Anna Šošková, 
Miroslav Vrba a Peter Masa-
ryk).

„Gratulujem víťazom súťaže 
a zároveň sa chcem poďako-
vať všetkým, ktorí sa zapojili 
do tejto akcie. Mesto Žilina 
bude aj naďalej pokračovať 
v aktivitách zameraných na 
podporu cyklistickej dopra-
vy v snahe zlepšiť životné 
prostredie a zdravie našich 
občanov. Preto vy, ktorí ste 
úspešne zvládli máj na bi-
cykli, ste príkladom pre 
ostatných Žilinčanov. Pevne 
verím, že cyklistika si nájde 
svojich priaznivcov medzi 
všetkými vekovými kate-
góriami obyvateľov mesta,“ 
uviedol primátor mesta Žili-
na Igor Choma.

Všetci súťažiaci, ktorí absol-
vovali aspoň 2/3 všetkých 
možných jázd počas pra-
covných dní v mesiaci máj, 
boli zaradení do žrebovania 
o špeciálnu cenu – horský 
bicykel, ktorý do súťaže ve-
novala žilinská predajňa 
bicyklov BIKE – Vladimír 
Tichý so sídlom na Radni- 
čnej ulici č. 6 v Žiline. Drži- 
teľom nového horského bi-
cykla sa po vyžrebovaní 
primátorom mesta stal Juraj 
Bojmír z tímu TEAM 2.

REDAKCIA 

Vyhodnotenie súťaže „Do 
práce na bicykli“

Logá partnerov projektu 

Primátor Igor Choma odovzdáva hlavnú cenu

Žilinský hokejový 
klub MsHK Žilina 
získal v októbri 
2014 od vlády Slo-
venskej republiky 
dotáciu na rekon-
štrukciu zimného 
štadióna vo  výške 
1 010 000 eur. Dotá-
cia by mala pokryť 
financovanie nevy-
hnutnej rekonštru- 
kcie, pričom klubo-
vú kasu tento inves-
tičný zámer neza-
ťaží. Momentálne sa 
konajú rokovania so 
zhotoviteľom prác  
a v najbližších dňoch 
začne samotná re-
konštrukcia objektu 
a technického  
vybavenia. 

V poslednej sezóne 
nebol chod kom-
presorov ideálny  

a potvrdila sa nevyh- 
nutnosť generálnej opravy. 
Opravu si vyžaduje i riadia-
ci systém, ktorý je zahltený 
poruchovými hláseniami  
a nedokáže riadiť strojov- 
ňu v automatickom režime. 
Práce neobídu ani chla-
diace veže, kde sa budú 
meniť trysky a ložiská. 
Zväčšovať sa bude objem ná-
drže na chladiacu kvapalinu  
a čiastkové investície pôjdu 
na opravy bezpečnosti, ako 

sú dvere a svietidlá do vý-
bušného prostredia.

Žilinský hokejový štadión 
patrí k najstarším krytým 
štadiónom na území Slo-
venska ešte z čias Česko-
slovenska. Stavba sa zača-
la v roku 1958 a ukončila  
v roku 1961 podľa proje- 
ktov Milana Hodoňa a Jána 
Dlhopolčeka. Slávnostné 
otvorenie haly sa uskutoč-
nilo 4. januára 1961 zápa-
som žilinských hokejistov 
so švajčiarskym družstvom 
Youngs Sprinters Neuts-
chatel. Hala mala kapacitu 
6 200 divákov, z toho 1 100  
bolo vyhradených na státie.

História ľadového hokeja  
v Žiline siaha do roku 1925, 
kedy nadšenci založili prvý 
klub ŠK Žilina. V sezóne 
1931/1932 mužstvo Žiliny 
získalo titul majstra Stre-
doslovenskej župy. Medzi 
najväčšie úspechy Žilin-

ského hokeja patrí titul 
majstra Slovenska v sezóne 
1964/1965. Na prelome ti-
sícročí v sezóne 2000/2001 
sa podarilo mužstvu Ži-
liny postúpiť do najvyš-
šej Slovenskej hokejovej 
ligy, kde pôsobia doteraz.  
K najväčším úspechom klu-
bu jednoznačne patrí titul 
Majstra Slovenska, ktorý  
Žilinskí vlci získali v sezóne 
2005/2006. 

Mestský hokejový klub Ži-
lina dostal ocenenie „dôve-
ryhodná firma 2015“ za 
skvelú kvalitu služieb, profe-
sionálny prístup k zákazní- 
kom a zodpovedné vedenie 
podniku. Klub získal certi-
fikát a nálepku, ktorá bude 
pripomínať kvalitu služieb 
poskytovanú zákazníkom  
a je lídrom v transpa- 
rentnosti obchodných spo-
ločností takého typu. 

REDAKCIA 

Mesto chráni tradíciu  
žilinského hokeja

Účelom 6. ročníka 
charitatívnej cyklo- 
tour je pomôcť de-

ťom s onkologickým ocho-
rením prostredníctvom 
verejnej zbierky, ktorú orga- 
nizuje občianske združe-
nie. Nadšených cyklistov  
privítali prvý zástupca pri-
mátora mesta Žilina Patrik 
Groma, prednosta Mestské-
ho úradu v Žiline Igor Liška 
a z oddelenia mobility odbo-
ru dopravy Mestského úradu 
v Žiline Ľuboš Slebodník. 
Projekt „Na bicykli deťom“ 
sa stáva tradíciou, kedy sa 
skupina nadšencov, podpo-

rovateľov a prizvaných hostí 
vydá naprieč Slovenskom na 
bicykli. Finančným darom 
na podporu ťažko chorých 
detí prispeli aj zamestnanci 
Mestského úradu v Žiline.
Organizátori akcie plánu-
jú zo zbierok tento rok opäť 
zorganizovať rekondičné 
pobyty pre rodiny s onkolo- 

gicky chorým dieťaťom. 
„Chcem sa poďakovať organi-
zátorom tejto akcie, že cesta 
vedie aj cez Žilinu a Žilinča-
nom, ktorí podporili toto 
občianske združenie so šľa-
chetným zámerom,“ povedal 
Patrik Groma.

REDAKCIA 

Cyklistický pelotón z projektu  
„Na bicykli deťom“ mal zastávku aj v Žiline

Ilustračné foto  
Zdroj: MsHK Žilina, a.s. 

Členovia pelotónu spolu so 
zástupcami mesta Žilina

V piatok 12. júna 2015 mal v Sade SNP zastávku cyklistický pe-
lotón z projektu „Na bicykli deťom“. Ide o charitatívnu akciu, 
ktorú organizuje Občianske združenie Deťom pre život. 
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Mesto Žilina odkúpi jeden 1-izbový byt v osobnom vlastníctve v meste Žilina.   
Bližšie informácie na telefónnom čísle: 041/70 63 253.

Kronika mesta Žilina 
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. 
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Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamu-
je zámer predaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v Žiline, kat. úz. Bánová,  
a to: KN-C parc. č. 33/1, zast. pl. o výmere 1120 m² a stavba je-
dálne – školskej družiny súp. č. 802 postavenej na KN-C parc. č. 
33/1 s príslušenstvom, ktoré sú evidované na LV č. 936 formou obchodnej 
verejnej súťaže – elektronickou aukciou.

Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk  
a na úradnej tabuli mesta.  

Mesto Žilina v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje 
zámer prenechať majetok mesta, a to: 
• 11 ks výlepných a vývesných tabúľ a 15 ks výlepných valcov 
za účelom ich rekonštrukcie, údržby a komerčného využitia víťazným uchádza-
čom, s možnosťou bezodplatného využitia časti výlepných a vývesných plôch 
mestom Žilina

• 2 časti pozemku parc. č. KN-C 6585/1, v k. ú. Žilina a 2 časti 
pozemku parc. č. KN-C 5714,  v k. ú. Žilina (každá časť o výmere 
cca 1 m2)  za účelom vybudovania a prevádzkovania výlepných a vývesných 
zariadení vo vlastníctve víťazného uchádzača, s možnosťou využitia časti vý-
lepných a vývesných plôch mestom Žilina do nájmu formou obchodnej verejnej 
súťaže.

Podmienky súťaže sú zverejnené na internetovej stránke www.zilina.sk  
a na úradnej tabuli mesta.

Dňa 2. júna 2015 o 23.15 hod. bola na Ulici Pavla Országa 
Hviezdoslava hliadkou zistená a následne zadržaná osoba, na 
ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie. Vec bola následne odo-
vzdaná hliadke Policajného zboru Slovenskej republiky.

Dňa 9. júna 2015 o 00.06 hod. bola hliadkou na cestnej komu-
nikácii na Pivovarskej ulici zistená ležiaca žena v bezvedomí  
s krvácajúcimi zraneniami na celom tele, pri  ktorej sa nachádzal 
bicykel. Hliadka poskytla žene prvú pomoc a následne privolala 
sanitku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ženu prevzala.

Dňa 11. júna 2015 21.50 hod. hliadka mestskej polície počas presunu zistila na Ulici 
vysokoškolákov  osobu ležiacu na zemi. Išlo o cyklistu, ktorý počas jazdy dostal šmyk, 
spadol na zem a spôsobil si vážne krvavé poranenie hlavy a pravdepodobne aj zlome-
ninu hornej končatiny. Po poskytnutí prvej pomoci a prebratí zo stavu krátkodobého 
bezvedomia bola osoba stabilizovaná. Posádka privolanej sanitky si osobu prevzala 
na odborné ošetrenie, respektíve hospitalizáciu. 
  
Dňa 14. júna 2015 o 2.25 hod. bola na operačné stredisko mestskej polície nahláse-
ná udalosť ohľadom dvoch mužov, ktorí mali poškodzovať vozidlá stojace na parkovis-
ku na Bajzovej ulici. Hliadkami mestskej polície boli po príchode v blízkosti zadržaní 
dvaja podozriví muži a taktiež zistené poškodené motorové vozidlo s rozbitým zadným 
sklom. Pre podozrenie z trestného činu bola vec odovzdaná hliadke Policajného zboru 
Slovenskej republiky.

Mestská polícia Žilina informuje 

1990
4. júla  Rád Školských se-
stier sv. Františka z Assisi 
prevzal od Vysokej školy 
dopravy a spojov v Žiline 
(dnešná Žilinská univer-
zita) budovu Katolíckeho 
domu. Ako prvé prišli dňa 
1. júla do objektu rehoľné 
sestry Petra Mendrošová 
a Cecília Kyšková. Tieto 
sestry boli členkami rádu 
aj 28. septembra 1950, 
kedy boli rehoľné ses- 
try násilne odvezené z 
nášho mesta.

1995
4. júla bolo na  Radni-
ci mesta Žilina rokovanie   
o výstavbe Vodného die-
la Žilina. Vláda Slovenskej 
republiky vyčlenila na výs- 
tavbu Vodného diela pre 
tento rok takmer dve  mi- 
liardy Sk (65  miliónov 
USD), čím sa Vodné  dielo 
stalo popri Vodnom diele  
Gabčíkovo prioritou v inves- 
tíciách na Slovensku. 

9. júla Jaroslav  Slúčik  a  Vla-
dimír  Vala,  vodáci  zo   Žiliny, 
zvíťazili  vo finále Sveto-
vého  pohára v  rakúskom 
Landecku  v kategórii C – 2 
a stali  sa tak víťazmi Sveto-
vého pohára  v dvojiciach.  

13. júla  na  letisku  Žilina  
–  Horný  Hričov bola smut-
ná   udalosť.  Do Českej  repu- 
bliky lietadlom odviezli  te-
lesné  pozostatky  16  obe-
tí  havárie  autobusu  z Par-
dubíc, ktorá  sa  stala 6. júla   
v  Kolároviciach, časť  Čiakov.  
Táto  havária   bola  najväčšou  
dopravnou  nehodou  na  Slo-
vensku  za  posledných  tridsať 
rokov.

18. júla vo veku 75 rokov zom- 
rel prof. RNDr. Michal  Harant,  
žilinský rodák,  matematik  
v rokoch 1963 – 1966, prorek-
tor Vysokej  školy dopravnej  
v Žiline.

2000
3. júla na zasadnutí Sloven- 
skej rektorskej konferencie  
v Bratislave bol za prezidenta 
konferencie zvolený rektor Ži-
linskej univerzity prof. Ing. Mi-
lan Dado, CSc. 

31. júla zomrel vo veku 83 
rokov Ján Frátrik, známy 
žilinský básnik a pedagóg.  
Mesto Žilina mu za jeho  
celoživotné dielo  udelilo  
v roku 1996 vyznamenanie 
Čestný občan mesta Žilina. 

2005
15. júla bolo obnovené pravi-

delné letecké spojenie medzi 
Žilinou a Prahou. Na žilin-
skom letisku v Dolnom Hri-
čove pristálo lietadlo Čes-
kých aerolínií (ČSA) typu 
ATR 42-500 pre 46 cestujú-
cich. Na letisku bol vybudo-
vaný nový terminál v hod-
note 50 mil. sk, hlavne vďaka 
veľkej podpore mesta Žilina.

29. júla dosiahli teploty tro-
pickú hodnotu 33,7 º C.  Túto 
namerali v meteorologickej 
stanici  v Dolnom Hričove. 
Veľké výkyvy počasia boli 
celý rok, od zimných sneho-
vých kalamít až po prudké 
letné lejaky. 

REDAKCIA 

Ján Frátrik, žilinský básnik,  
pedagóg a prekladateľ  

V tomto roku bolo ocenenie „Genius 
loci Solnensis“ odovzdané dvom ži-
júcim osobám a dvom osobám „in 
memoriam“. Ocenenia získali: umele- 
cká knihárka Lida Mlichová, ktorá je 
medzinárodne uznávanou majsterkou 
knižnej väzby, a tiež športovec a organi- 
zátor Ľudovít Dubnicay, ktorý bol  
v minulosti iniciátorom výstavby prvej 
krytej plavárne s päťdesiatmetrovým 
krytým bazénom s olympijskými roz-
mermi – prvým v Československu. 

Ocenenie „in memoriam“ získal Andrej Lemeš, ktorý patril k mladšej 
generácii bernolákovcov a od 60. rokov  19. storočia pôsobil v rodnej  
Žiline ako farár. Druhým oceneným „in memoriam“ bol Juraj Tvrdý, ktorý patril k 
zakladateľom Matice slovenskej a Spolku svätého Vojtecha.  V rámci akadémie 
bola vyhodnotená aj Školská skladateľská súťaž Adama Plintoviča, „vynikajúceho 
hudca žilinského“. 

Prestížne ceny odovzdával prvý zástupca primátora Žiliny Patrik Groma, predseda 
Zboru Žilincov Miroslav Pfliegel, prodekanka Fakulty humanitných vied Žilinskej 
univerzity v Žiline Eva Leláková a riaditeľ Konzervatória v Žiline Milan Oravec.

Prestížne ocenenie Zboru Žilincov 
 „Genius loci Solnensis“

Ocenení Lida Mlichová a Ľudovít Dubnicay. 


