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Mesto Žilina zapožičalo trenčianskej Galérii Miloša
Alexandra Bazovského jedno z najvýznamnejších
diel akademického maliara Štefana Straku
s názvom Obecná rada. Cenný obraz je lákadlom
autorskej výstavy maliara Straku, ktorá prebieha
v trenčianskej galérii od 8. júla do 26. septembra.

Sociálne služby v meste Žilina
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Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje
samospráva vo vlastnej réžii, ako aj v spolupráci
s organizáciami pôsobiacimi v Žiline. V tomto
čísle Radničných novín vám prinášame informácie o občianskom združení Návrat
a občianskom združení Náruč.

Žilina otvorí pamätnú
izbu venovanú hrdinom
z Osvienčimu

str.

11

7. apríla 1944 sa z koncentračného tábora
Auschwitz-Birkenau v poľskom Osvienčime
obsadenom nacistami podarilo ujsť dvom
väzňom. Ich cieľom nebolo len zachrániť
si vlastný život, ale aj zabrániť ďalšiemu
vraždeniu.
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Žilinské kultúrne leto pokračuje aj v auguste
Program Žilinského kultúrneho leta je rozmanitý a myslí na všetky vekové kategórie či milovníkov rôznych hudobných a umeleckých žánrov.
V auguste sú pre vás pripravené mnohé obľúbené podujatia: Mariánske leto, Bažant Kinematograf, Stredoveký deň, detské divadielka pre deti,
Beh na Dubeň a veľa iných. Viac o programe sa dočítate v tomto čísle. Užite si leto v Žiline s nami!
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Jedna z najstarších materských škôl sa dočkala rekonštrukcie
Na nové priestory sa môže tešiť až 200 detí
Materská škola na Suvorovovej ulici sa po 40 rokoch dočkala rozsiahlej rekonštrukcie. Vykonané práce
ocenia hlavne naši najmenší, ktorých čakajú vynovené triedy, sociálne zariadenia a v mnohých triedach aj
nové vybavenie. Najväčším prínosom celej rekonštrukcie je zvýšená kapacita o približne 40 miest, čo ocení
mnoho Žilinčanov.
Autor: KZ
Materská škola na Suvorovovej ulici patrí
medzi najstaršie a najväčšie materské školy
v Žiline. Momentálne sa dokončujú posledné práce, aby mohli deti od septembra nastúpiť do vynovených a zmodernizovaných
priestorov. V školskom roku 2020/2021 deti
navštevovali náhradné priestory, ktoré
poskytla Základná škola Jarná a Základná
škola Limbová.
Rekonštrukčné práce odštartovali 1. septembra 2020 a počas roka sa opravilo
všetkých 5 pavilónov. Práce boli zamerané
na zníženie energetickej náročnosti budov
a zvýšenie kapacity približne zo 160 na
200 detí. Všetky pavilóny sú kompletne zateplené, vymenili sa niektoré okná i dvere.
Pavilóny jeden a dva boli nadstavené,
čím sa zvýšila spomínaná kapacita. Kompletne sa vymenila elektroinštalácia vrátane svietidiel. Deti sa môžu tešiť na nové
sociálne zariadenia a estetický pohľad do
tried doladia nové vykurovacie telesá.
Revitalizácie sa dočká aj vonkajší areál, ktorý bude doplnený o nové hracie prvky. Starší plot by mal byť v blízkej budúcnosti vymenený za nový, čím sa doladí celý vizuál areálu. Fasáda materskej školy dostane nový vzhľad doplnený o číselné označenie
pavilónov podľa predlohy žiakov zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Celkové náklady rekonštrukcie boli približne
1 300 000 eur, nahradili sa z projektov Európskej únie a rozpočtu mesta Žilina.
Samospráva neustále pracuje na modernizácii prostredia v základných a materských školách či zvyšovaní ich kapacity. Aktuálne prebiehajú rekonštrukcie v materskej škole v Trnovom a v Závodí sa budú zvyšovať aj kapacitné priestory. V príprave
je aj rekonštrukcia Materskej školy na Bajzovej ulici. Priestory bývalej Základnej školy na Holého ulici sa vďaka rekonštrukčným
prácam rozšíria, pričom existujúca materská škola bude mať po novom kapacitu približne 170 detí. Táto prestavba výrazne
napomôže k doplneniu chýbajúcich kapacít pre deti Žilinčanov.

Pred 700 rokmi dostala Žilina najstaršie privilégiá,
mesto vydalo spomienkové mince i obálku
Mesto Žilina si 12. júla pripomenulo významné výročie 700 rokov od
udelenia najstarších známych privilégií. Vo svojej listine z roku 1321
oslobodil kráľ Karol I. Róbert žilinských mešťanov od platenia mýta
a udelil im výlučné právo rybolovu i míľové právo, čo znamenalo,
že v okruhu jednej míle od mesta okrem Žilinčanov nesmeli bývať ani
vykonávať živnosť iní remeselníci.
Autor: VM
Výročie udelenia mestských privilégií si Žilina
v tomto roku pripomína viacerými aktivitami. Pri tejto príležitosti
samospráva
vydala
napríklad
pamätnú
mincu i medailu, príležitostnú obálku, záložku
do knihy, vyhlásila architektonicko-výtvarnú

Mesto Žilina

súťaž či v spolupráci
s Považským múzeom
v Žiline usporiadala
odbornú výročnú konferenciu.
Filatelisti, ktorí by mali
záujem zaobstarať si
špeciálnu obálku či
pamätnú mincu, môžu
navštíviť odbor ko-

munikácie a vzťahov
s verejnosťou Mestského úradu v Žiline
(oproti matričnému úradu na prízemí budovy)
každú stredu od 10.00
do 12.00 hod., prípadne
v iný termín po predošlej
dohode na e-maile:
hovorca@zilina.sk.

Milí Žilinčania a návštevníci mesta,
aj v druhom mesiaci letných prázdnin sa môžete
tešiť na bohatú ponuku podujatí Žilinského
kultúrneho leta. Milovníci
hudby si môžu vychutnať piatkové koncerty
na Mariánskom námestí
či
hudobné
stredy
v Sade SNP. Pre najmenších sú každú stredu pripravené detské
divadelné predstavenia
v Sade na Studničkách.
Nadšenci letného kina
si zas prídu na svoje
počas premietania ﬁlmov
Bažant
Kinematograf.
Fanúšikovia
športu môžu zavítať na
podujatia ako Beh na
Dubeň, ﬁnále žilinskej
beachvolejbalovej ligy,
Žilinský triatlonový festival
a ďalšie.
Naše mesto a jeho
okolie ponúka počas
leta
široké
možnosti
trávenia voľného času.
Na schladenie počas
horúcich dní môžete
využiť žilinskú plaváreň,
na oddych napríklad
Park Ľudovíta Štúra na
Bôriku alebo areál Budatínskeho parku. Výletom na vyhliadku na
Dubni môžete spojiť
príjemnú
vychádzku
s krásnym výhľadom
na mesto. Ja osobne
si rád vychutnávam aj
okolie Vodného diela
a nábrežie Váhu, nielen
na šport, ale aj na relax.
Okrem
kultúrnych
a športových podujatí sa v meste aktívne
pracuje na rekonštrukcii
ciest,
chodníkov
a detských ihrísk. Aj touto cestou ďakujem všetkým občanom za rešpektovanie obmedzení
na cestách, ktoré sú
v súvislosti s týmito prácami nevyhnutné, a želám
vám krásne prežitie letných mesiacov.
Peter Fiabáne
primátor
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Podporujeme výstavu obrazov Štefana Straku
Mesto Žilina zapožičalo trenčianskej Galérii Miloša Alexandra Bazovského jedno z najvýznamnejších diel akademického maliara Štefana Straku s názvom Obecná rada. Cenný obraz je
lákadlom autorskej výstavy maliara Straku, ktorá je otvorená v trenčianskej galérii
od 8. júla do 26. septembra.

Autor: EL

a zavŕšenie určitej etapy maliarskej skúsenosti Štefana Straku. Olejomaľba je zaujímavá
tiež svojou technikou,
ktorá sa vracia k starším
postupom
známym
z
diel
holandského
barokového
maliarstva 17. storočia, najmä Rembrandta alebo
Fransa Halsa, či českého
baroka v podaní Petra
Johanna Brandla. Obraz
autor prvýkrát vystavoval v máji 1927 v Žiline na
XIII. výstave Spolku slovenských
umelcov.
Odvtedy mohli ľudia
dielo vidieť v októbri

1931 v Prahe na Výstave
slovenského
umenia,
ktorú pripravil Spolok
slovenských
umelcov
v Prahe v budove
Mánesa.
V roku 1987 sa uskutočnila
výstava v Galérii Miloša
Alexandra Bazovského
v Trenčíne, kde bude
obraz po 34 rokoch verejnosti prístupný opäť. Žilina má toto dielo vo
svojom vlastníctve od
31. decembra
1977.
Po ukončení výstavy
bude obraz opätovne
vystavený na žilinskej radnici.

O autorovi...

Zmluvu o výpožičke
obrazu tohto maliara
schválilo na mimoriadnom zasadnutí Mestské
zastupiteľstvo v Žiline
7. júla 2021. Olejomaľba
na plátne z roku 1927,
ktorej hodnotu znalec
určil na 35-tisíc eur, je
umiestnená v malej
zasadacej miestnosti na
radnici mesta Žilina.

KRÁTKE SPRÁVY

Od prvého predstavenia v roku 1927 mohli
milovníci umenia vidieť dielo len dvakrát,
v roku 1931 v Prahe

a v roku 1987 práve
v Galérii Miloša Alexandra
Bazovského
v Trenčíne. Samospráva obraz zapožičala
bezodplatne v súvislosti
s
verejnoprospešným cieľom
výstavy. Dielo Obecná
rada, ktoré zobrazuje rokovanie politikov,
považovala
súdobá
kritika
za
najlepšie
Strakovo dielo. Podľa
kurátora
trenčianskej
výstavy Martina Šugára
je námet skupinového
portrétu v modernom

slovenskom maliarstve
ojedinelý. Možno sa
preto iba domnievať, že
Straka našiel inšpiráciu
na tému diela v niektorom zo starších diel
z múzeí alebo galérií
v
Prahe,
Budapešti,
Ríme,
Paríži
či
v Drážďanoch, kde absolvoval študijné cesty.
Prípravou na uvedené
dielo bola aj séria portrétov
jednotlivých
členov obecnej rady,
ktorých mená poznáme
vďaka Jozefovi Pospíšilovi, prvému monogra-

Dátumy, ktoré by si Žilinčania mali pamätať

11. augusta 1886
Horúci augustový deň roku 1886 sa do histórie Žiliny
zapísal tragickým požiarom, ktorý vypukol v Burianovej medzierke, odkiaľ sa oheň rozšíril po celom
meste. Pri farskom kostole vybuchol sklad liehovín,
čo zapálilo šindľové strechy kostolných veží terajšej
katedrály, strechy ostatných domov ako aj strechu
Kostola obrátenia sv. Pavla a jeho dvoch veží. Požiar
sa podarilo uhasiť až na nasledujúci deň. Celkovo
zhorelo 40 domov a následky požiaru trvalo pozmenili
charakter terajšieho Mariánskeho námestia.

ﬁstovi Štefana Straku. Na
obraze je znázornený
Belko, starosta Masaryk,
Knápek, Rekem, Dobiáš či Masár. Spoznávame ich aj na ďalších
Strakových
obrazoch
s názvami Modliaci sa
sedliak, Štúdia hlavy
sedliaka, Na zdravie
a iných.
V
obraze
Obecná
rada sa podľa znalcov prejavuje určitý
stupeň
vyzretého
umeleckého
názoru, dôsledná príprava

Akademický maliar Štefan Straka sa
narodil 17. júla 1898 v Trenčianskej Teplej.
Prešiel viacerými umeleckými školami,
ale ani jednu riadne neukončil. 5. januára
1919 odišiel do Budapešti na Národnú
maďarskú kráľovskú školu úžitkového výtvarníctva, na ktorej strávil jeden semester
štúdiom maliarstva. V septembri 1920 bol
prijatý na Umelecko-priemyselnú školu
v Prahe, ako mimoriadny študent bol
v októbri 1921 prijatý na Filozofickú fakultu
Karlovej univerzity v Prahe.
O dva roky neskôr nastúpil na Akadémiu
výtvarných umení v Prahe do ateliéru profesora Vratislava Nechlebu, ale štúdium
na vlastnú žiadosť a po dohode s profesorom ukončil po piatich semestroch v roku
1926. Po prvýkrát vystavoval spoločne
s Martinom Benkom a Cyrilom Jančálekom vo Východoslovenskom múzeu
v Košiciach, potom nasledovali spoločné
výstavy v Turčianskom Sv. Martine,
v Žiline a Bratislave. Štefan Straka zomrel
ako 34-ročný v januári 1932 po zrážke
s automobilom na dnešnom Americkom
námestí v Bratislave. Preto aj aktuálna
výstava v Trenčíne má podtitul Tragická
smrť slovenského maliara.

Vakcilinka

Žilinského samosprávneho kraja

Všetky dôležité informácie týkajúce sa vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 získajú občania prostredníctvom vakcinačnej
linky Žilinského samosprávneho kraja na
telefónnom čísle: 0915 396 428.

OZNAM
Obyvatelia Žiliny môžu poruchy verejného osvetlenia oznamovať mestu
prostredníctvom online formulára na
internetovej stránke mesta. Okrem
neho je možné akúkoľvek nefunkčnosť
osvetlenia nahlasovať aj prostredníctvom telefónneho čísla: 041/ 56 30 079
alebo e-mailom na:
verejne.osvetlenie@zilina.sk.
Viac info na: www.vomz.zilina.sk.

Mesto Žilina
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Hájik je otvorené od
2. augusta 2021. Prevádzková
doba
je
v pracovných dňoch
od 7.30 do 15.30 hod.
prostredníctvom dvoch
terénnych sociálnych
pracovníkov,
ktorí
vykonávajú aj terénnu
sociálnu
prácu.

taktovať
telefonicky
0917 406 293, 0908 516
606, prípadne mailom
kc.hajik@gmail.com.

Otvárame ďalšie komunitné centrum
Mesto Žilina otvára ďalšie komunitné centrum na sídlisku Hájik. Novovybudované komunitné centrum sa
nachádza na prízemí bytového domu na ulici Korzo 35 v Žiline. Priestor je rozdelený účelovo na viacero častí: spoločenská miestnosť, kancelária terénneho sociálneho pracovníka, sklad, kuchynský kútik
a sociálne zariadenie pre zamestnancov a klientov. Zariadenie komunitného centra je prispôsobené jeho
zameraniu.

Zriadenie nového komunitného centra predchádzalo nevyhnutnej
potrebe posilniť terénnu
sociálnu prácu v danej
lokalite vzhľadom na
zvyšujúci sa počet prípadov rodín a jednotlivcov
ohrozených chudobou
a sociálnym vylúčením
a taktiež nárastom sociálno-patologických javov.
Mesto Žilina má už vo
svojej pôsobnosti komu-

nitné centrum na predmestí na Bratislavskej ulici a práve jeho činnosť,
ako aj výsledky práce
boli podnetom pre zriadenie ďalšieho centra.
Primárnou cieľovou skupinou
komunitného
centra sú prevažne sociálne vylúčené skupiny
obyvateľstva,
jednotlivci, ako aj celé rodiny.
Sú to osoby, ktoré majú

sťažený prístup k získaniu
inštitucionálnej pomoci,
k informáciám či k uplatneniu sa na trhu práce.
Sekundárnou cieľovou
skupinou sú všetci ďalší
obyvatelia danej lokality, kde komunitné centrum pôsobí. Zameraním
komunitného
centra
je poskytovať klientom
základné sociálne poradenstvo, pomoc jednotlivcovi, rodine, ako

aj miestnej komunite,
ktorá z rôznych dôvodov
nedokáže vlastnými silami riešiť vzniknuté problémy. Komplex služieb,
ktoré sú náplňou práce
terénnych
sociálnych
pracovníkov
zahŕňa
zvýšenie sociálnej mobility, získavanie sociálnych
zručností či podporu
sebarealizácie
klientov a ich rodín. Cieľom
komunitného
centra je taktiež podpora
zmysluplného trávenia
voľného času, rozvíjanie
rodičovských zručností, pomoc pri hľadaní
a získaní zamestnania
a prevencia patologických
javov.
Vzhľadom na to, že
úspešnosť
sociálnej
práce závisí od kvalitnej a efektívnej spolupráce,
fungovanie
komunitného centra je
založené aj na participácii s ostatnými inštitúciami a organizáciami,
ktoré pôsobia v oblasti
sociálnej, vzdelávacej,
právnej a zdravotnej.
Komunitné
centrum

Začala sa výstavba atletického oválu

V
prípade
potreby
ich je možné kon-

Športovisko Žilinskej univerzity v Žiline na Veľkom
Dieli dostane novú tvár. Atletický areál získa okrem
iného novú bežeckú dráhu, futbalové ihrisko, zavlažovací systém, osvetlenie a nové tribúny.
27. júla 2021 sa slávnostne začala jeho výstavba,
ktorá potrvá osem mesiacov.

Obnovený 400-metrový
atletický ovál s ôsmimi
dráhami bude spĺňať
najvyššie štandardy na
organizáciu súťaží podľa
medzinárodných predpisov IAAF. Bude otvorený pre študentov
univerzity, športové kluby, vrcholových športovcov a verejnosť. Červená
tartanová dráha, sektory
pre technické disciplíny,
nová trávnatá plocha,
ako aj terénne úpravy
Žilinčanov prilákajú už
na jar v ďalšom roku.

Slávnostný začiatok výstavby, ktorá potrvá osem mesiacov.

Mesto Žilina

Zároveň
ďakujeme
za interiérové vybavenie
komunitného
centra, ktoré je financované
z
prostriedkov
Nadačného
fondu KIA v Nadácii
Pontis.

Na výstavbe športoviska sa spolupodieľa
UNIZA a mesto Žilina

rovnakým dielom, rekonštrukcia
výstavby
bude stáť dva milióny
eur. K investícii prispel aj
Slovenský atletický zväz
čiastkou 400-tisíc eur.
Žilinská atletika bude
v tomto roku oslavovať
100. výročie svojho vzniku a pre mnohých športovcov v ľahkej atletike
je výstavba atletického
oválu splneným snom.
Športovisko Žilinskej univerzity v Žiline má 60
rokov a už v ďalšom
roku sa stane príťažlivým
pre športovcov a verejnosť. Z dôvodu rekonštrukcie bude uzatvorené od 29. júla 2021.

www.zilina.sk
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Osadili sme nové basketbalové koše

Samospráve záleží na podpore trávenia voľného času, a preto v letných mesiacoch začala s rekonštrukciou a osadením nových basketbalových košov.
Žilinská mládež tak bude môcť na sídlisku Vlčince a v centre mesta využívať
nové športové prvky.
Autor: EL
Súčasťou procesu výberu miest pre osadenie košov bol i výber
typu konštrukcie tak,
aby spĺňal všetky technické a basketbalové
požiadavky, ale najmä tie bezpečnostné.
Konštrukcie sa umiestnili na ihriskách v lokalitách ulíc Fatranská,
Terézie Vansovej, Puški-

nova, Predmestská i na
Námestí Ľudovíta Fullu.
Náklady na jednu basketbalovú konštrukciu
i s kotviacim systémom
predstavovujú 1 480
eur s DPH, práce súvisiace s jeho osadením
952
eur
s
DPH.
V
záujme
podpory
týchto aktivít a zveľaďovania verejných pries-

torov mesto v súčasnosti realizuje ďalšie
verejné
obstarávanie
na
doplnenie
mobiliárov ihrísk vo všetkých
mestských častiach Žiliny.
Aktuálne mesto pokračuje s rekonštrukciami
povrchov a čiarovaním
ihrísk i na iných sídliskách
v rámci asfaltovacích
prác na území Žiliny.

POMOC OBČANOM MESTA
Príspevok Nadácie Mesta Žilina

20 eur

na cestovné náklady v MHD.
Oprávnení žiadatelia:
Žiaci, študenti (6 - 16 rokov), ktorých rodiny
sa nachádzajú v kríze a sú ohrozené
chudobou a sociálnym vylúčením.
Seniori (62 - 69 rokov) s nízkym dôchodkom
a ktorí sú ohrození chudobou.

Podanie žiadosti do 30. 9. 2021
Viac informácií na:
tel. čísle: 0903 762 810, email: nadacia@zilina.sk

Mesto Žilina
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č. 8 RADNIČNÉ NOVINY

Sociálne služby v meste Žilina
Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje samospráva vo vlastnej réžii, ako aj v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v Žiline. Prinášame vám informácie
o občianskom združení Návrat a občianskom združení Náruč.

Pomoc týkajúca sa rodičovstva, rodinných problémov či sociálneho a psychologického poradenstva poskytuje Žilinčanom občianske združenie Návrat. Svojimi aktivitami sa zameriava na ohrozené rodiny, náhradné rodiny i deti
z komunity na Bratislavskej ulici. V spolupráci s pracovníkmi sociálnoprávnej
ochrany ÚPSVaR, pracovníkmi mesta, škôl, psychologických poradní a ďalšími
odborníkmi buduje služby pre deti a rodičov v záujme zlepšenia kvality ich života a zdravého fungovania rodiny. Ročne občianske združenie pomôže viac
ako 15 rodinám. Cieľom OZ Návrat je naštartovať rodiny k vlastnej svojpomoci
prostredníctvom posilnenia členov rodiny a podpory prirodzených zdrojov rodiny.
Medzi hlavné služby patria:
• sociálne a sociálnoprávne poradenstvo,
• výchovné poradenstvo,
• poradenstvo v oblasti riešenia nepriaznivej ﬁnančnej situácie rodiny,
• sprevádzanie rodiny pri kontakte s inštitúciami,
• aktivovanie podpornej siete rodiny, vyhľadanie ďalších služieb,
• sprostredkovanie praktickej pomoci dobrovoľníkov (doučovanie detí,
zmysluplné trávenie voľného času a pod.),
• špeciﬁcké programy: terapia dotykom, ﬁliálna terapia.
Poskytnuté služby sa prispôsobujú potrebám rodiny. Úspešná a kvalitná spolupráca závisí od dôvery, ktorú si u rodiny odborné pracovníčky Návratu dokážu získať, ako aj od ochoty rodiny pracovať na zmene.
Okrem spomínaných aktivít ponúka občianske združenie aj prípravu na osvo-

jenie dieťaťa alebo na náhradné rodičovstvo (pestúnsku starostlivosť). Akreditovaný program prípravy zahŕňa individuálne konzultácie aj prácu v skupine.
Pracovníci sprevádzajú budúcich náhradných rodičov aj pri procese osvojenia si konkrétneho dieťaťa. Následne poskytujú náhradným rodinám sociálne
a psychologické poradenstvo, vzdelávanie, pobyty pre náhradných rodičov
či rôzne programy. V Žiline je dlhodobo aktívny Klub náhradných rodín aj Klub
Malkáčov, v ktorých sa stretávajú rodičia so svojím pestúnskym/osvojeným
dieťaťom.
OZ Návrat nájdete na Ulici republiky č. 31 v Žiline. Bližšie informácie získate na
tel. č.: +421 417 234 273, 0907 706 523, e-mailom: navratza@navrat.sk alebo na
webovej stránke: www.navrat.sk.
Ďalšou z organizácií, ktoré s podporou mesta poskytujú svoje služby Žilinčanom, je občianske združenie Náruč, ktoré pôsobí v meste od roku 1997. Poradenstvo i pomoc sa poskytujú na troch špecializovaných pracoviskách, pričom od svojho vzniku pomohli už takmer 2 000 dospelým a 1 000 deťom.
Svojimi aktivitami sa OZ Náruč zameriava na pomoc deťom i dospelým, ktorí sa
stali obeťami násilia alebo sú blízkymi osobami obetí. Svoju pôsobnosť rozšírilo
občianske združenie aj do Čadce, kde poskytuje poradenstvo obetiam domáceho násilia i ďalšie podporné aktivity.
Detské krízové centrum Náruč poskytuje bezpečné útočisko a špecializovanú
odbornú pomoc týraným a zneužívaným deťom v Žiline-Zádubní. Poradenské
centrum Náruč sídliace na Mariánskom námestí poskytuje špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo obetiam domáceho násilia, ako
aj široké spektrum podporných služieb potrebných na zvládnutie tejto náročnej životnej situácie. Náruč pomáha aj sexuálne zneužívaným a fyzicky týraným
deťom a ich rodinám v detskom advokačnom centre Náruč, ktoré sa nachádza na Vlčincoch a je na Slovensku ojedinelým ambulantným pracoviskom
svojho druhu. Deti a ich neohrozujúci rodičia tu môžu získať bezplatnú komplexnú pomoc.
Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.naruc.sk alebo
telefonicky na: 0948 578 053.

bývalé

POBOČKY

KRAJSKEJ KNIŽNICE DOČASNE ZATVORENÉ

Z dôvodu zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. je potrebné nahlásiť skutočnosť, ak je maloleté dieťa zverené do osobnej
starostlivosti inej osobe ako matke, na Mestskom úrade v Žiline – referát komunálneho odpadu.

UPOZORNENIE

Ide o oznamovaciu povinnosť v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.
Nahlásenie tejto skutočnosti je potrebné z dôvodu, aby bol poplatok za komunálny odpad za maloleté dieťa vyrubený
a doručený jeho zákonnému zástupcovi, prípadne opatrovníkovi, ktorý v zmysle predmetného zákona preberá povinnosť
za maloletého poplatníka.

Kontakty na pracovníkov referátu nájdete na stránke mesta: www.zilina.sk.
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TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU

ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV
HÁJIK
• Korzo (3454/27)
• Petzvalova (3376/47)
• Dadanova (3385/1)
• Mateja Bela (3456/60)
• Slnečná terasa
• Kempelenova (4/G2)
• Kempelenova (7/9)
• Baničová (16)
HLINY
• Antona Bernoláka (2202/38)
• Komenského (2229/41)
• Antona Bernoláka (vnútroblok 2203/10 – 206/A)
• Jozefa Cígera Hronského (oproti domu č. 2146/9)
• Antona Bernoláka (2181/50)
• Puškinova (13)
• Čajakova (9)
• Hečkova (2534/18)
• Ružová (32)
• Bajzova (27)
• Saleziánska (7, oproti Byttermu)
• Gabajova (9)
• Gabajova/Jarná (32)
• Jarná (2604/8)
• Suvorovova (14)
• Lichardova (2803/15)
• Lichardova (2801/1)
• Daxnerova (2726/1)
• Rajecká cesta (2788/1)
SOLINKY
• Javorová (3080/14)
• Gaštanová (3988/11)
• Smreková (3093/11)
• Limbová (15)
• Osiková (3212/15)
• Platanová (9)
• Zadný dielec (oproti domu č. 926 – slepá ul.)
• Borová (13)
• Jaseňová (4-12)
• Dubová (11)
MALÁ PRAHA
• Daxnerova (2726/1)
POVAŽSKÝ CHLMEC
• Pod Laščeky (oproti domu č. 428)
• Nižedvorská/Hlavná (pri dome č. 194/3 – pri tr. zbere)
• Horská pri bývalom KD (pri tr. zbere)
• Brezová (58)
BRODNO
• Zábrežná/Brodňanská (pri tr. zbere)
• Podskaličná (oproti domu č. 318 – pri tr. zbere)

VLČINCE
• Karola Kmeťku (3165/7)
• Jána Vojtaššáka (3148/4)
• Námestie Ľudovíta Fullu (1665/3)
• Slovanská cesta/Nanterská (20)
• Slovanská cesta/Nanterská (2)
• B. S. Timravy (6)
• Dobšinského (22)
• Moskovská (5)
• Pittsburgská (10)
• Bulharská (16)
• Varšavská (9)
• Fatranská (3100/3)
• Piešťanská (2991/8)
• Trnavská (1358/18)
• Gemerská (8043/9)
• Karpatská (2)
• Sv. Gorazda (4)
• Černovská (1670/6)
• Gerlachovská (3104/2)
• Kubínska
• Zvolenská
VRANIE
• Labutia/Vrania (pri lávke – pri tr. zbere)
• Stehličia (pri bývalej škôlke – pri tr. zbere)
BUDATÍN
• Biela (začiatok ulice – pri tr. zbere)
• Železničná/Estakáda (pri tr. zbere)
ZÁSTRANIE
• Na chotári (oproti domu č. 192 – pri tr. zbere)
• Stará dedina (pri tr. zbere)
• Kostolná (dom č. 153)
BÁNOVÁ
• Do Stošky (pri košoch na textil)
• Jabloňová (dom č. 36 – pri košoch na textil)
• Riečna (dom č. 414/15)
• Lesná (38)
BÔRIK
• Cesta k Paľovej búde (8711/15B – pri tr. zbere)
• Andreja Žarnova (oproti tr. zberu, dom č. 1892/12)
• Svätoplukova (5)
• Tulipánová/Koceľova (pri tr. zbere)
• Nešporová (11)
• Oravská cesta (3050/4)
MOJŠOVA LÚČKA
• Šťuková/Pstruhová (pri tr. zbere)
ŽILINSKÁ LEHOTA
• Skotňová (pri Jednote – pri tr. zbere)

ZÁVODIE
• Pod Hradiskom (koniec ulice – pri betónových
zábranách)
• Cesta na štadión/pri ihrisku
• Nábrežie Rajčianky/Krížna (dom č. 424)
• Pri Rajčianke (3127/44)
STRÁŽOV
• Agátová (oproti domu č. 8)
• Priehradná (2)
BYTČICA
• Pažite (518/37)
• Antona Bielka (124/31– pri tr. zbere)
• Bystrická (pri ihrisku – pri tr. zbere)
• Na stanicu (oproti domu č. 1019/29)
• Chalupkova (oproti 1125/39)
• Matuškova (oproti domu č. 425/31)
TRNOVÉ
• Horná Trnovská (obratisko autobusov)
• Magočovská (č. domu 411)
• Nový Domov (č. domu 1474/1A)
• Brezová (č. domu 58)
• Šibeničná (č. domu 11)
STARÉ MESTO
• Závodská cesta (2964/2)
• Tichá (17)
• Jesenského (1123/15)
• Rajecká cesta (2788/1)
• M. R. Štefánika (901/20)
• Moyzesova (58)
• Predmestská (1714/36)
• Hlboká cesta (1706/4 – pri tr. zbere)
• Jána Milca (749/60)
• M. R. Štefánika (19)
• Sad na Studničkách (1029/32)
• Na Sihoti (556/7)
• Republiky (1049/16)
• Pri Celulózke (1582/46)
• Veľká okružná (2-20)
• 1. mája (1015/6)
• Hollého (61)
• Hollého (12)
ZÁDUBNIE
• Zádubanská (oproti Jednote – pri tr. zbere)
• Zádubanská (129, pri tri. zbere)

Rozmiestnenie kontajnerov sa môže
meniť. Viac informácií nájdete na
www.zilina.sk.
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TETRAPAKY – NÁPOJOVÉ KARTÓNY – ORANŽOVÝ KONTAJNER

TRIEDENIE A RECYKLÁCIA TETRAPAKOV
VEDELI STE, ŽE...?
Nápojový kartón (kompozitný obal alebo viacvrstvový kombinovaný materiál = VKM) je obal zložený z niekoľkých
vrstiev. Každá vrstva nápojového kartónu má svoju funkciu:
• 70 až 80 % kartón,
• 20 až 25 % polyetylén, je nepriepustný pre vodu i mikroorganizmy,
• 5 % hliník, chráni nápoje a potraviny pred svetlom, kyslíkom a baktériami.
• Nápojové kartóny sú súčasťou triedeného zberu a dajú sa recyklovať. Preto odporúčame využívať bezplatný zber
triedených zložiek odpadov a vhadzovať tento druh odpadu z obalov do správnych nádob.
• Nápojové kartóny sa netriedia jednotne. Niekde sa vhadzujú do oranžových nádob (kontajnerov), a to vtedy,
keď sa triedia samostatne – tak to má mesto Žilina.
• VKM tvoria približne 3 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu.
• Ročne skončí na skládke okolo 5 000 ton nápojových kartónov.
Každý rok sa na slovenský trh uvedie približne 9-tisíc ton nápojových kartónov, z čoho viac ako polovica skončí na
skládke. Denne sa predá až 1,5 milióna kusov potravín zabalených do VKM.

ČO PATRÍ A NEPATRÍ DO VKM?
NIE

ÁNO
Neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych
výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložených z vrstiev,
tzv. viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

1

Znečistené nápojové kartóny

6

DVA SPÔSOBY

2

Vírivé rozvlákňovanie

5

3

RECYKLÁCIA

Pri namočení vo vode sa kartón oddelí
od ostatných zložiek (polyetylén
a hliník), ktoré sa oddelia sitom. Z kartónu vzniká masa, ktorú je možné použiť na výrobu papiera a papierových
výrobkov. Polyetylén sa premení na
plyny, ktoré sa využívajú na výrobu
energie a syntetického oleja, hliníkové
šupiny sa po stlačení používajú na
výrobu hliníkových produktov.

Rozloženie na linke

4
Mesto Žilina

Je to proces, ktorým sa nápojové kartóny rozdrvia. Z takto upraveného materiálu sa vyrábajú dosky a izolácie v stavebníctve.
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NAJBLIŽŠÍ TERMÍN ZBERU BUDE V SOBOTU

14. 8. a 11. 9. 2021.
Na termín sa môžete prihlásiť na stránke:
www.zberelektroodpadu.sk.
Dostupné sú vždy 2 termíny a po skončení jedného zberu pribudne nový termín.

Zber sa realizuje v čase medzi 8.00 a 12.00 hod.,
vždy 1-krát do mesiaca v sobotu (väčšinou druhú v mesiaci).
Nahlásiť sa treba vždy do štvrtka.
Podmienky odvozu:
aspoň 1 kus veľkého spotrebiča – napr. chladnička, práčka, umývačka, mikrovlnka,
spolu s veľkým spotrebičom môžete odovzdať aj malé spotrebiče (napr. mixér,
žehlička, rádio),
nezbierame televízory, monitory, žiarivky, neónky a pod.

ZBER

ELEKTROODPADU

Pre zaujímavosť - za rok 2020 sme touto službou odobrali odpad z 212 adries, 76 chladničiek,
161 veľkých elektrospotrebičov a ďalších 106 menších, spolu cez 10 ton odpadu.

ŠTARTOVACIE
BALÍČKY

na kuchynský bioodpad
Distribúcia pokračuje na mestskom úrade.

Balíček si môžete prevziať: v pondelok od 8.00 – 12.00 hod., v utorok a v
stredu 12.00 – 16.00 hod. Na prebratie balíčka je potrebné preukázať sa
občianskym preukazom.
Hlásiť sa treba na informáciách mestského úradu.
Je možné, aby zástupca vlastníkov, domovník alebo ktokoľvek z daného domu prišiel vyzdvihnúť balíčky pre celý vchod.
Potrebné je vedieť len adresu, súpisné a orientačné číslo a čísla bytov pre ktoré balíček berie.

Mesto Žilina
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ZAUJÍMAVÁ OSOBNOSŤ MEDZI NAMI

Región Malá Fatra – prírodné bohatstvo neďaleko Žiliny
Národný park Malá Fatra sa zaslúžene radí medzi slovenské prírodné skvosty. Na malom území môžeme nájsť rozmanité prírodné úkazy, hrebene s prekrásnymi scenériami, skalné úbočia, tiesňavy, rokliny, tiché doliny a horské bystriny. Náročnú turistiku i pokojné prechádzky a oddych vyhľadávajú v Malej
Fatre nielen aktívni turisti, ale aj rodiny s deťmi či seniori. Rozvoj cestovného ruchu a spoluprácu s miestnymi podnikateľskými subjektmi v národnom parku
zabezpečuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra (ďalej OOCR Malá Fatra), ktorá vznikla v roku 2012. Jej zakladajúcim členom je mesto Žilina. O činnosti organizácie sme sa porozprávali s jej výkonným riaditeľom Ing. Štefanom Vančíkom.
Autor: KŠ

Ing. Štefan Vančík
Žije v Dolnom Hričove, v OOCR
Malá Fatra pôsobí od jej založenia a od roku 2017 je výkonným
riaditeľom organizácie. Okrem
toho pracuje na referáte miestneho rozvoja Mestského úradu
v Žiline. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie, odbor krízový manažment na Fakulte
špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Je ženatý, má jedno dieťa.

Ako hodnotíte doterajšiu činnosť organizácie a dosiahnuté výsledky?
Myslím, že organizácia má za sebou veľmi úspešné obdobie. Z tých najvýznamnejších projektov, ktoré sa nám podarilo zrealizovať, môžem spomenúť výmenu
rebríkov a lavičiek v Jánošíkových dierach, vybudovanie lávky s prístreškom na
Straníku či vyhliadkovej veže na Dubni. Momentálne sa realizuje náš najväčší
projekt, a to stavba cyklomagistrály Terchovská dolina, ktorá bude spájať Žilinu
a Terchovú. Cyklomagistrála bude dlhá vyše 23 kilometrov a dokončená bude
v roku 2022.

Hrad Strečno

Ktoré miesta turisti najviac obľubujú?
Najväčším lákadlom sú Jánošíkove diery, výlet kabínkovou lanovkou na Chleb,
výstup na Veľký Rozsutec a mnohé iné. Náš región ponúka množstvo prírodných, kultúrnych a športových zaujímavostí.

Aké výhody ponúka členstvo v OOCR Malá Fatra?

Ako hodnotíte kvalitu ponúkaných služieb v našom regióne?

Členstvo v OOCR Malá Fatra ponúka viacero výhod, predovšetkým možnosť
aktívne sa podieľať na rozvoji cestovného ruchu v regióne. Našich členov propagujeme na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu doma i v zahraničí,
tvoríme spoločný marketing destinácie, vydávame propagačné materiály –
tipy na výlety, vyhliadkové veže v regióne atď.

Kvalita ponúkaných služieb sa každým rokom zvyšuje, samozrejme, je stále priestor na zlepšovanie sa. Myslím, že aj návštevníci vedia oceniť vyšší štandard služieb a aj vďaka tomu sa k nám radi pravidelne vracajú.

Akú návštevnosť ročne má región Malá Fatra?

Konkrétnu turistickú srdcovku nemám. Páči sa mi všetko, čo príroda ponúka.
Rád chodím na turistiku alebo si zabehať v prírode a v zime uprednostňujem
bežkovanie.

Návštevnosť nášho regiónu v priemere za posledných 5 rokov predstavovala
viac ako 160 000 návštevníkov ročne. Od roku 2014 toto číslo každým rokom
stúpalo. V roku 2020 pre epidemiologické opatrenia klesla návštevnosť medziročne o viac ako 50 %.

Mesto Žilina

Máte aj svoju srdcovku v Malej Fatre, kam sa vždy vraciate?

Viac sa dočítate na webovej stránke OOCR Malá Fatra: www.regionmalafatra.sk.
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Žilina otvorí pamätnú izbu venovanú hrdinom z Osvienčimu
7. apríla 1944 sa z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v poľskom
Osvienčime obsadenom nacistami podarilo ujsť dvom väzňom. Ich cieľom nebolo len zachrániť si vlastný život, ale aj zabrániť ďalšiemu vraždeniu. Slovenskí
židia Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler ušli, aby informovali svet o „továrni na smrť“.
Ich správa, ktorú spísali v Žiline, má v dejinách holokaustu zásadný význam.
Autentické priestory, v ktorých utečenci podali hrôzostrašné svedectvo o nacistickom masovom vraždení v Osvienčime, budú tento mesiac po prvýkrát
sprístupnené širokej verejnosti.
Autor: MB
32-stranovú výpoveď o živote a praktikách v koncentračnom tábore nadiktoval
Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler židovským predstaviteľom v Žiline v apríli 1944 bezprostredne po úspešnom úteku z tábora. Táto správa sa považuje za prvú detailnú
informáciu, ktorá sa dostala k Spojencom a bola označená za vierohodnú.
Po nebezpečnom úteku z tábora smrti sa väzni dostali do priestorov pobočky
Ústredne Židov, ktorú zriadil vojnový slovenský štát ako vtedy jedinú povolenú židovskú inštitúciu na Slovensku. Výpovede utečencov boli také šokujúce, že prítomní im nechceli uveriť. Preto ich rozdelili do dvoch rôznych miestností bývalého
židovského starobinca, kde ich oddelene vypočúvali.

Pamätná izba

Wetzler bol autorom prvej časť správy, Vrba zostavil tretiu. Na druhej časti správy
pracovali obaja. Napokon celú správu spolu prepracovali ešte šesťkrát. Správu
prekladali už počas jej písania zo slovenčiny do nemčiny. Dokončili ju 27. apríla
1944.
Správa sa dokázateľne dostala do rúk Spojencov, do Washingtonu i Londýna.
Žiaľ, k bombardovaniu plynových komôr, krematória či železničnej trate do tábora smrti v Osvienčime nedošlo, hoci neďaleká chemická továreň bola bombardovaná. Správa sa dostala aj k predstaviteľom maďarských židov do Budapešti.
Nemala však vplyv na ich deportáciu, ktorá sa začala len niekoľko týždňov po
napísaní správy. Aj napriek tomu sa vďaka výpovedi Vrbu a Wetzlera podarilo
zachrániť mnoho ľudských životov.

Dobový písací stroj

POZVÁNKA
7. august 2021

Pozývame vás na slávnostné otvorenie Pamätnej izby Vrbu
a Wetzlera spojené s kultúrnym programom.

17.30 hod. – 18.15 hod.

miesto: Hollého 9, Žilina

Otvorenie Pamätnej izby s výkladom

18.30 hod. – 20.00 hod.

miesto: Kaviareň Novej synagógy, Žilina

Rozprávanie o Pamätnej izbe, Vrbovi a Wetzlerovi aj Memoriáli

20.00 hod.

miesto: Nová synagóga, Žilina

koncert – Miroslav Tóth & Dystopic Requiem Quartet: BLACK ANGELS SONGS

Všetci ste srdečne vítaní!

Silný príbeh dvoch nezlomných mužov bude od 7. augusta pripomínať pamätná
izba, v ktorej správu Vrba a Wetzler spísali. Autentické priestory sú uvedené do
pôvodného stavu a zariadené dobovým nábytkom. V interiéri nájdete vojenské
postele, starý písací stroj, stolík a truhlice. V práčovni sa nachádza dobový mangel, práčka so žmýkačkou či murovaná vaňa na pláchanie bielizne.
Mestský úrad v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Žilina pri tejto príležitosti pripravil zaujímavý program.

Rezervujte si prehliadku pamätnej izby!
Pamätná izba sa nachádza v pivničných priestoroch súčasného sídla Židovskej náboženskej obce Žilina na Hollého ulici č. 9.
V prípade záujmu o prehliadku s výkladom je potrebná rezervácia termínu
vopred v Turistickej informačnej kancelárii v Žiline na tel. čísle 041/723 31
86. Na slávnostné otvorenie pamätnej izby nie je rezervácia potrebná.

Zaujal vás príbeh Vrbu a Wetzlera?
Slovenský preklad „Správy Wetzlera a Vrbu“ si môžete prečítať v autobiograﬁckej knihe A. Wetzlera „Čo Dante nevidel“.
Obrazové spracovanie príbehu na seba nedávno prevzal režisér Peter
Bebjak. Film s názvom Správa bude mať premiéru ešte v tomto roku.
Občianska komunita Vrba–Wetzler Memorial každoročne organizuje pochod po stopách hrdinov z Osvienčimu do Žiliny. Trasa je dlhá 120 km.
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Pýtali sme sa občanov v mestských častiach na ich názory
V rámci kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry sa v Žiline konajú viaceré zaujímavé podujatia a aktivity. Jednou z nich bolo aj tzv. komunitné mapovanie. Prostredníctvom dotazníkov a osobných stretnutí sme zisťovali, ako sa žije
v mestských častiach, čo sa tu ľuďom páči a naopak, aké zmeny by uvítali.

Autor: KŠ

nych domov pomocou výzvy Ministerstva kultúry SR, a to podľa špeciﬁckých potrieb jednotlivých mestských častí. Ďalším problémom je málo kultúrnych aktivít
a tiež chýbajúce alebo slabo vybavené športoviská.
Ako pozitíva života v mestskej časti hodnotili respondenti okolitú prírodu, pokoj od
mestského hluku a vo väčšine prípadov aj dobrú dostupnosť do mesta. Od získania titulu Európske hlavné mesto kultúry očakávajú ľudia bohatší kultúrny život
vo svojej mestskej časti a tiež vybudovanie miest na športové aktivity a rekreáciu.

STRETNUTIA S OBČANMI
Po vyhodnotení dotazníkov sa následne konali osobné stretnutia s aktívnymi občanmi miestnych komunít, tzv. komunitné workshopy. Cieľom stretnutí bolo
detailnejšie nahliadnuť do života a potrieb komunity a zároveň deﬁnovať
problémy, ktoré obyvatelia vnímajú ako prekážku v plnohodnotnom kultúrnom
živote vo svojej mestskej časti. Stretnutia sa konali takto: Žilinská Lehota – 22. jún,
Strážov – 29. jún, Trnové – 30. jún, Zástranie – 1. júl. V Budatíne sa workshop ešte len
má konať, a to 7. septembra 2021.

Komunitné mapovanie pripravil projektový tím Žilina 2026, ktorý sa podieľa na
kandidatúre na titul Európske hlavné mesto kultúry. Cieľom tejto aktivity bolo zistiť
potreby obyvateľov v komunitnom a kultúrnom živote vo vybraných mestských
častiach. Prostredníctvom dotazníkov a stretnutí s poslancami za danú mestskú
časť a s aktívnymi členmi komunity sa podarilo získať objektívny pohľad na život
miestnych obyvateľov.

Komunitné mapovanie predstavuje pilotný projekt. Ak Žilina v súťaži o titul postúpi,
bude projektový tím pokračovať v komunitnom mapovaní aj v ďalších mestských
častiach. Celý proces komunitného mapovania prebehol v spolupráci so Soňou
Holúbkovou ako odborníčkou na participáciu z nadácie Krajina harmónie.

DOTAZNÍK
V prvej časti projektu bolo vybraných 5 mestských častí: Žilinská Lehota, Strážov,
Zástranie, Trnové a Budatín. Pomocou dotazníkov bolo oslovených približne 7 000
obyvateľov v týchto mestských častiach, ktorí dostali dotazník do svojich schránok.
Dotazník obsahoval 4 jednoduché otázky:
1. Slová, ktoré charakterizujú vašu mestskú časť, a čo sa vám tu najviac páči?
2. Aké kultúrne alebo komunitné aktivity vám chýbajú?
3. Aké aktivity očakávate vo svojej mestskej časti, ak Žilina získa titul Európske
hlavné mesto kultúry 2026?
4. Na čo by mal slúžiť váš kultúrny dom?

ZÁVERY
Ako najdôležitejší problém v kultúrnom živote mestských častí hodnotia obyvatelia chýbajúci kultúrny dom, čiže miesto na spoločenské a kultúrne podujatia.
V prípade, že sa kultúrny dom v mestskej časti nachádza, je zväčša v zlom stave
a vyžaduje si rekonštrukciu. Samospráva má v pláne obnoviť vybavenie kultúr-

09

Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 a už postúpila
do 2. kola súťaže, kam sa prebojovali aj mestá Nitra a Trenčín. Výber kandidátov
podlieha viacerým pravidlám a hodnoteniu odbornej poroty. Európske hlavné
mestá kultúry ročne prilákajú stovky tisíc návštevníkov do celého regiónu, výrazne
prispievajú k rozvoju kultúrneho života v meste a z dlhodobého hľadiska aj k celkovému zvýšeniu kvality života obyvateľov. Žilina sa rozhodla uchádzať o titul spolu s partnerskými mestami Bielsko-Biala (Poľsko) a Frýdek-Místek (Česko) pod
názvom Žilina Beskydy 2026 a so sloganom Okno príležitostí. V prípade získania titulu by zmeny pocítili aj obyvatelia v mestských častiach, v ktorých by sa tiež
zlepšil a skvalitnil kultúrny a komunitný život. Žilina o titul zabojuje a všetci veríme,
že sa jej to podarí!

www.zilina2026.eu
Zilina2026

Mesto Žilina

zilina2026

www.zilina.sk
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Spomienky očami Žilinčanky Jozefy
na významnú rodinu Csákyovcov:
Boli to dobrí a spravodliví ľudia
Mesto Žilina sa môže pýšiť mnohými historickými osobnosťami. Jednou z nich je aj gróf Gejza Csáky,
ktorý bol posledným majiteľom Budatínskeho hradu.
Gróf Csáky vlastnil Budatínsky hrad v rokoch 1907 až 1945. V tomto období hrad prosperoval a na majiteľa
a jeho rodinu spomína mnoho Žilinčanov. Nám sa podarilo stretnúť s 87-ročnou pani Jozefou Staníkovou,
ktorá je stále aktívnou kostolníčkou v Budatíne. Ako malé dieťa bola úzko prepojená s rodinou Csákyovcov.
Porozprávala nám, aké mala detstvo a aká bola grófska rodina.

Akí boli gróf a grófka?
Autor: KZ

Prezraďte nám, ako ste sa v detstve dostali k Csákyovcom?
Od malička som bývala u sestry mojej mamy, lebo naši rodičia zomreli. Teta
Jozefa a ujo Peter pracovali na statku u grófa Gejzu Csákyho a mali malú dcérku Emíliu. Ujo bol hlavným grófovým kočišom. Teta bola pomocná sila v kuchyni, ale väčšinou prala. Grófka sa jej zatiaľ starala o dcérku Emíliu, ktorá mala
takmer 3 roky. Teta jej po večeroch šila rôzne šaty, aby bola stále pekná. Ja
som mala okolo 10 rokov a veľmi rada na to spomínam. Bývali sme v byte na
majeri, kde boli maštale a na horných poschodiach sa nachádzali byty. Ubytovanie a prácu na majeri mal na starosti jeden pán, vedľa ktorého sme bývali.

Boli to dobrí ľudia a hlavne mali radi deti. Keď prišiel gróf do majera, mal vždy
plné vrecká cukríkov a rôznych sladkostí. Deti sa za ním vždy rozbehli. Grófka si
veľmi obľúbila moju tetu a hlavne malú Emíliu. S grófom ju brávali na rôzne
prechádzky a často sa s ňou hrali. Teta si veľmi potrpela na tom, aby bola
Emília vždy čistá a upravená. Po večeroch pre ňu ručne šila šatočky. Pamätám
si, aká bola nešťastná, keď sa malá od niečoho zašpinila. Teraz má Emília 80
rokov.
Na Budatínskom hrade býval iba gróf a grófka alebo aj nejaký personál?
Organizovali sa nejaké veľké oslavy či bály?
Na hrade býval iba gróf a jeho rodina, všetci ostatní boli ubytovaní alebo
bývali na majeri. Ešte mali budovy pri svätej Anne a v nich bývali „biroši“. Na
panstve pracovalo zhruba 30 ľudí. Dokonca chodili aj ľudia z Terchovej. Gróf
mal ešte budovy pri kaplnke, kde boli prichystané postele a mohol ubytovať
viacero sezónnych pracovníkov. Na hrade nebývali veľké oslavy. Skôr sa venovali rodine a deťom, ktoré mali veľmi radi.
Chodievala rodina napríklad aj na zahraničné cesty? Čomu sa venovali vo
voľnom čase?
Oni veľmi necestovali. Viac-menej chodili len na Kysuce, kde vlastnili hory.
Spoločnosť mu robieval môj ujo, ktorý bol hlavný kočiš a gróf si s ním veľmi
dobre rozumel. Cez týždeň chodievali na hnedých koňoch, ktoré boli určené
na prácu a biele chodili na prechádzku v nedeľu. Gróf a grófka boli tiež veľmi
veriaci, kostol (pozn. red. – kaplnka pri hrade) mali priamo pri hrade a omše
boli verejné.
Kedy a prečo Csákyovci odišli?
Bolo to cez druhú svetovú vojnu, ale presný dôvod ich odchodu nepoznám.
Skôr než odišli, rozdali svoju pôdu. Aj nám dali 6 hektárov role, o ktorú sme sa
potom starali. Keď odišli, skončilo viacero kuchárok, ktorým sme potom poskytli strechu nad hlavou v našom byte.
Aký bol život v tom období?
Žilo sa ťažko. Práca v tej dobe bola veľmi náročná, ženy pracovali prevažne
v maštaliach. Tie dokonca stále stoja, a to pri ihrisku v Budatíne. Muži pracovali na roliach s koňmi.

Keby ste to mali všetko zhrnúť, k čomu sa v spomienkach najradšej vraciate?

Gróf Gejza Csákyhy – fotografia bola vyhotovená v roku 1961
Zdroj foto: Považské múzeum

Asi k tým cukríkom. Deti sa veľmi tešili a bolo cítiť, že aj gróf mal radosť, keď videl šťastie v tých malých detských očkách. Boli to dobrí a spravodliví ľudia.
Rada sa vraciam do Budatínskeho hradu a jeho areálu. V myšlienkach porovnávam, aké to bolo vtedy a ako to vyzerá dnes.
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NA BICYKLI
BEZPEČNE
Jazdime

opatrne,

buďme

ohľaduplní!

2. 8. 10.00 hod.
ČÍTANIE V ZÁHRADE – K. Baluchová: Záhady knižnice na konci ulice
Spisovatelia čítajú deťom.

5. 8. 19.00 hod.

SEVER
proti
JUHU
Žilinčania sa bavia futbalom

9.
10.
9.
2021
Námestie Andreja Hlinku
ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2021

Futbalové zápasy
pre všetkých:
ŠKOLY | ÚRADY | FIRMY | PARTIE

Prihlášky:
www.sport.zilina.sk

13. 8. 19.00 hod.

KONCERT V ZÁHRADE – Anashim
Vystúpia M. Gzowska-Sawicka (spev), W. Golec (akordeón),
K. Maciejowski (husle), M. Żupański (basklarinet, saxofón, �lauta)
a E. Kubat (kontrabas).
Vstup 3/2 €

16. 8. 14.00 hod.

ČÍTANIE V ZÁHRADE – K. Kerekesová: Mimi a Líza
Spisovatelia čítajú deťom.

23. 8. 14.00 hod.

ČÍTANIE V ZÁHRADE – M. Kompaníková: Hlbokomorské rozprávky
Spisovatelia čítajú deťom.

26. 8. 19.00 hod.

KONCERT V ZÁHRADE – Tango Quartetto Re Campo
P. Zámečník (akordeón), Š. Filípek (violoncello), P. Kavulová (priečna �lauta)
a L. Krejčí (cajon).
Vstup 3/2 €

Zmena programu vyhradená.

RADNIČNÉ NOVINY
MESTA ŽILINA

ZADARMO

ČÍTANIE V ZÁHRADE – Z. Kuglerová: Rozprávky pre moje kvety
Spisovatelia čítajú deťom.

J. M. Hurbana 28, 010 01 Žilina, 041 764 9692, info@rosenfeldovpalac.sk,
www.rosenfeldovpalac.sk, www.facebook.com/rosenfeldovpalac,
www.instagram.com/rosenfeldovpalac

0€

do každej schránky

9. 8. 14.00 hod.

Sledujte nás na sociálnych sieťach a buďte tak s nami aj v online priestore.

ŠTARTOVNÉ

ČÍSLO 8
ROČNÍK 3

KONCERT PRIE100R
Vystúpia D. Zdražilová (spev), M. Gregor (bicie) a R. Činčura (basa, klavír, gitara).
Vstup 3/2 €

www.zilina.sk
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LETNÉ
SLÁČIKY

JOGA
V PARKU
TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
MESTA ŽILINA

STANICA ŽILINA-ZÁRIEČIE

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
BURIANOVEJ VEŽE

júl / UT / 21.00

1. 6. - 30. 9. / PO o 11.00 / UT o 14.00 / ŠT o 15.00

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY LORETÁNSKEJ KAPLNKY A KOSTOLA SV. BARBORY
1. 6. - 30. 9. / UT o 10.50 / ŠT o 10.50

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
ROSENFELDOVHO PALÁCA

1. 6. - 30. 9. / PO - PIA o 9.30 a 15.00

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
EXPOZÍCIE BÁBKY V PODKROVÍ

LETNÉ KINO NA STANICI

august / UT / 20.30

JÓGA V PARKU
SO SHANTI CENTROM
9. 6. - 15. 9. / ŠT / 18.00

KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE PRE DETI
VO VEKU OD 5+ A ICH RODIČOV
júl - august / UT / 10.00

TVORIVÉ DIELNE

júl - august / ŠT / 14.00

1. 6. - 30. 9. / PO - PIA o 10.30 a 14.00

www.kulturneleto.eu

JÚL - AUGUST / 18.00 hod.
ŠT - Park Ľudovíta Štúra

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

JÚL - AUGUST / 7.00 hod.
UT, ŠT - Park Ľudovíta Štúra
PO, ST - Lesopark Chrasť

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2021

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE

ŽILINA BESKYDY 2026

GENERÁCIA 909,76
DRUHÁ VLNA SLOVENSKEJ MODERNY

VÝSTAVY “MESTSKÉ ZÁSAHY ŽILINA 2026”

cvičenie jogy s certifikovanou lektorkou

V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA MARIÁNSKE
LETO, HUDOBNÁ STREDA A JOGA KONAŤ NEBUDÚ.

výstava potrvá počas leta

7. 5. – 21. 8. 2021

AUGUST

7. 8. VRBA - WETZLER MEMORIAL

& ŽILINA BESKYDY 2026

1. 8. ZA POKLADMI SLOVENSKA
Hrad Strečno

2. 8. AKO DIEVČATKO ELLA OBJAVÍ

SVET NA GAZDOVSTVE
10.00 / Krajská knižnica v Žiline

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Teáter Komika

16.30 / Sad SNP / DH Strečnianka

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH
17.00 / Sad na Studničkách / Tri kocky droždia

JeN Hovorka & Marek Urbánek
20.00 / Nová synagóga / koncert + jam session

19.30 / Mariánske námestie / Barbora Botošová Band
Tomáš Kočko Orchester

ANASHIM

od 10.00 a 14.00 / Burianova veža

PRECHÁDZKA PO SADE NA STUDNIČKÁCH

20.00 / Nová synagóga / koncert + jam session

KONCERT PRIE100R
19.00 / Rosenfeldov palác

15.00 / Sad na Studničkách

STREET WORKOUT WEIGHTED 2021
Kúpalisko pri Mestskej krytej plavárni

Mariánske námestie

SEPTEMBER
BURZA ŽILINSKÝCH
ŠPORTOVÝCH KLUBOV
Námestie Andreja Hlinku

8. 9. SLNKO NA SKALÁCH

od 17.30 do 20.00 / Burianova veža

o 11.00 a 16.00 / Burianova veža

28. 8. FINÁLE ŽILINSKEJ

18. 8. BAŽANT KINEMATOGRAF
18. 8. Cesta do nemožna / 19. 8. Bourák / 20. 8. 3Bobule
21. 8. Šarlatán / 22. 8.Meky

Mestské divadlo Žilina / Žilina Beskydy 2026

PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU
19.00 / Stanica Žilina–Záriečie / tanečné predstavenie

Hrad Strečno

31. 8. POSLEDNÝ DEŇ DETSKÉHO

LETA V KNIŽNICI

16. 9. ŽILINSKÝ LITERÁRNY FESTIVAL
- 18. 9. 18. ročník

17. 9. COMMUNITY RUN 4
ZŠ Martinská

ONLINE

mestský festival

Námestie Andreja Hlinku

ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA

www.zilina.sk

- 26. 9. Námestie A. Hlinku / festival inej gastronómie

Mesto

& KAPUSTNÝ DEŇ

OKTÓBER

1. 10. DEŇ S MESTOM
Mariánske námestie
Sad SNP

24. 9. FIGA

mestozilina

30. 9. FESTIVAL SENIOROV

BEH PRE NAJMENŠÍCH

ŽILINA ŽIJE

16. 9. DEŇ ZDRAVIA

Žilina

Pivárska Bašta RMUT

29. 8. BEH NA DUBEŇ

PASEKANIE

24. 8. HORY A MESTO

Nová synagóga / koncert + jam session

Námestie Andreja Hlinku

Mestská krytá plaváreň

BEACHVOLEJBALOVEJ LIGY

ZŠ Budatín

10.00 a 14.00 / Rosenfeldov palác

9. 9. ŽILINČANIA SA BAVIA FUTBALOM 22. 9. NOC LITERATÚRY
- 10. 9. Námestie Andreja Hlinku
15. 9. ŽILINSKÝ MESTSKÝ POLMARATÓN 24. 9. VERTIGO

Slnečné skaly

-29. 8.

10.00 / Literárny park za Krajskou knižnicou v Žiline

9. 9. KULTÚRNE FÓRUM BESKYDY

- 12. 9. Outdoorový festival / 8. - 9. 9. Mestský úrad / 10. - 12. 9. Kemp

- 27. 8. Mariánske námestie

27. 8. VEČERNÁ PREHLIADKA
BURIANOVEJ VEŽE

Z Burianky do Lorety

Múzeum dopravy Rajecké Teplice

Lesopark

Mariánske námestie / Fallgrapp, Billy Barman

TIBOR FELEDI KAIROS QUINTET

RAJECKÁ ANČA

1. 9. ROZLÚČKA S LETOM
3. 9. ZÁVEREČNÁ

19.00 / Rosenfeldov palác / koncert

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH 26. 8. DOŽINKY
17.00 / Sad na Studničkách / Teater Komika

filmu a dobrodružstva

20.00 / Stanica Žilina–Záriečie / koncert

- 8. 8. 7. 8. Skatepark na Oravskej, 8. 8. Hlinená dráha v Lesoparku pri Hájovni

16.30 / Sad SNP / DH Fatranka

- 26.8. Stanica Žilina–Záriečie / Festival horského

MEANWHILE

7. 8. SLOVENSKÝ POHÁR FREESTYLE BMX

26. 8. TANGO QUARTETTO RE CAMPO

23. 8. ČÍTANIE V ZÁHRADE

14. 8. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V

6. 8. STREDOVEKÝ DEŇ

17.00 / Sad na Studničkách / Sranda Banda + MINIDISKO

18. 8. HUDOBNÁ STREDA

- 22. 8. 21.00 / Mariánske námestie

19.00 / Rosenfeldov palác / koncert

5. 8. AMC TRIO FEAT. SAMUEL MARINČÁK

DETSKÉ DIVADLO NA STUDNIČKÁCH

20.00 / Nová synagóga / koncert + jam session

13. 8. MARIÁNSKE LETO

Z BURIANKY DO BÁBOK

16.30 / Sad SNP / DH Predmierčanka

10.00 a 14.00 / Rosenfeldov palác

11. 8. HUDOBNÁ STREDA

16.30 / Sad SNP / DH Hoľazňanka

HUDOBNÁ STREDA

16. 8. ČÍTANIE V ZÁHRADE

10.00 a 14.00 / Rosenfeldov palác

4. 8. HUDOBNÁ STREDA

19.30 / Mariánske námestie / Štátny komorný
orchester Žilina

10.00 a 15.00 / Budatínsky hrad

9. 8. ČÍTANIE V ZÁHRADE

10.00 / Rosenfeldov palác

- 15. 8. Vodné dielo Žilina

DRAČIE DNI

20.00 / Nová synagóga

ZÁHADY KNIŽNICE NA KONCI ULICE

14. 8. ŽILINSKÝ TRIATLONOVÝ FESTIVAL 25. 8. MARIÁNSKE LETO

Žilina

9. 10. ŽILINSKÝ ZLOMVÄZ
Straník

mobilná aplikácia

Žilina

Mesto

Žilina

