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Mariánske námestie 

Mesto Žilina po rokoch rekonštruuje väčší 
počet plôch chodníkov. Ako býva zvykom, 
nie každému sa pozdáva, akým tempom či 
spôsobom rekonštrukcia prebieha. V po-
slednom období pribudlo viacero otázok  
k rekonštrukcii chodníka na Zvolenskej uli-
ci. Preto vám prinášame vysvetlenie, prečo 
prebehla rekonštrukcia na danom úseku 
tak, ako prebehla.

Obyvateľom blízkeho okolia sa nepozdáva to, že asfaltová vrstva je približne o 2 centi-
metre väčšia ako obrubník. Pôvodná vrstva chodníka pozostávala z liateho asfaltu a pri 
jeho zavádzaní postačovala len 2-centimetrová vrstva. Táto technika sa teraz skoro 
vôbec nepoužíva. Nový povrch je z klasického asfaltového betónu a tam je jeho minimál-
na technická hrúbka 4 centimetre. Vzniká tak 2-centimetrový skok od obrubníka. V prípa-
de, ak by sa všade menili aj obrubníky, rekonštrukcia by sa výrazne predražila. To by 
znamenalo menej zrekonštruovaných metrov chodníkov na území mesta.  

Rekonštrukcia chodníkov na území mesta napreduje

Celkový počet zistených priestupkov bol 20 239 (z toho napr. ochrana verejného po-
riadku: 1 230, krádež: 24, riešenie VZN mesta: 1 803, nepovolené požívanie alkoholic- 
kých nápojov na verejnosti: 912, nedodržanie podmienok v prevádzkových jednot- 
kách: 50, dopravné priestupky spolu: 16 460, nedodržanie podmienok pre motorové vo-
zidlá v pešej zóne: 1 382, požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami: 158  
a maloletými: 6). Mestská polícia Žilina zistila 21 podozrení zo spáchania  trestných činov 
a zadržala 34 hľadaných osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie.

Štatistika mestskej polície za rok 2017
(k 1. decembru 2017) 

Od novembra do konca roka 2017 
osadila Mestská polícia Žilina  
v meste 12 kamier, ktorými dohlia-
da na poriadok a situáciu v uliciach 
Žiliny. Celková cena tohto projektu 
predstavuje sumu 40 000 eur, na 
ktorej sa sčasti finančne podieľalo  
i mesto Žilina. Na inštaláciu kamier 
do podchodu mesto vyčlenilo  
10 000 eur, finančné prostriedky na 
osadenie zvyšných 10 kamier 
získala mestská polícia z Úradu 
vlády Slovenskej republiky. 

Dianie v uliciach mesta a bezpečnostná situácia ukázali potrebu umiestniť ka-
mery do vybraných lokalít, aby sa zamedzilo vzniku trestnej činnosti a zvýšila sa 
bezpečnosť občanov. Dve kamery sú namontované v podchode z ulice Národná 
na železničnú stanicu. Ďalšie kamery v počte 10 kusov pribudli na sídlisku Hájik 
(4 ks), v Závodí (1 ks), v centre mesta a jeho okolí (5 ks). Rozmiestnenie kamier 
do týchto lokalít umožnilo i dobudovanie optickej siete, ktorá je jednou z hlav- 
ných podmienok na prevádzkovanie kamerového systému.

V roku 2018 má Mestská polícia Žilina v spolupráci s mestom Žilina v pláne pri-
dať ďalších 7 kamier do ulíc mesta vrátane Vodného diela. Týmto opatrením 
chce mestská polícia prispieť k zníženiu kriminality v uliciach mesta a zvýšiť 
komfort života občanom Žiliny. 

Na poriadok v uliciach Žiliny
dohliadajú ďalšie kamery

V Žiline pribudne sedem nových 
názvov ulíc a jeden park

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo na svojom poslednom tohtoročnom riadnom zasadnutí nové  
všeobecne záväzné nariadenie o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Nové názvy 
pribudnú v mestských častiach Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Vlčince a Zádubnie.

CELÝ ČLÁNOK NA STRANE Č. 3

Kronika mesta Žilina             
                                            str. č. 8
Zimná údržba ciest a chodníkov 
je zabezpečená                   str. č. 8

Žilina je v hodnotení 
finančného zdravia 
skokanom roka
Žilina sa dostala v analýze hodnotenia 
finančnej stability päťdesiatich naj-
väčších slovenských miest, ktorú spra-
coval za rok 2016 inštitút INEKO, do 
prvej desiatky ako jediná z krajských 
miest. „O finančnej kondícii sa-
mospráv dokážu dobre vypovedať aj 
ďalšie ukazovatele. Najzaujímavejším 
z nich je bilancia bežného účtu. Tá sle-
duje, ako samospráva dokáže vykrývať 
svoje bežné výdavky z bežných príj-
mov. 

Celý článok na str. č. 2

Dve kamery sú namontované v podchode 
z ulice Národná na železničnú stanicu.



RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINAČÍSLO 35 www.zilina.sk 

2SPRAVODAJSTVO JANUÁR  2018

Budú Žilinčania doplácať na dlhy iných?

ŠKOLA ŽIAK/ŽIAČKA DRŽITEĽ 
ČIPOVEJ KARTY 

DPMŽ

OSPRAVEDLNENÉ 
HODINY

NEOSPRAVEDLNENÉ 
HODINY

SPOLU

ZŠ s MŠ 
Gaštanová žiačka ÁNO 62 41 103

ZŠ Jarná žiačka ÁNO 185 77 262

ZŠ V. Javorku žiak ÁNO 59 114 173

ZŠ Limbová žiačka ÁNO 56 157 213

ZŠ Lichardova žiačka ÁNO 96 101 197

ZŠ Lichardova žiak NIE 90 140 230

ZŠ Limbová žiačka NIE 17 90 107

Nasledujúce informácie dochádzky žilinských žiakov sú uvádzané vzhľadom na ochranu 
osobných údajov bez mien:

Žilina je v hodnotení 
finančného zdravia 
skokanom roka
Naše mesto prepi-
suje tabuľky. Ešte 
pred pár rokmi 
svietila Žilina  
v rebríčkoch naj-
zadlženejších slo-
venských miest, 
dnes figuruje medzi 
najlepšie hospo-
dáriacimi.

Za posledných sedem 
rokov vykazovaný 
dlh Žiliny klesol zo  

130 % na 23 % percent. Zo 66 
miliónov eur, ktoré dosaho-
val v roku 2010, keď mest- 
ský úrad prevzal súčasný 
primátor Igor Choma, dnes 
je zadlženosť krajského me-
sta v sume pod 13 mil. eur. 
Vyplýva to aj z nedávnej 
finančnej analýzy inštitútu 
INEKO, podľa ktorej sa 
Žiline podarilo zazname-
nať najlepšie medziročné 
zlepšenie, čo znamená, že 
dokázala počas roka 2016 
najviac zvýšiť skóre svojho 
finančného zdravia. Dnes 
sa pýši hodnotou 5,2 bodu 
z celkových 6, čo znamená 
výborné finančné zdravie.

„Je to mimoriadny úspech  
v ozdravení ekonomickej 
situácie mesta. Na konci de-
cembra roku 2010 malo 
mesto dlh na úrovni 130 % 
bežných príjmov. O štyri 
roky už len vo výške 55 %  
a dnes sa pohybujeme pod 
úrovňou 23 %, pričom prie-
mer slovenských miest do-
sahuje hodnotu 20,2 %. Po-
darilo sa nám teda znížiť 
dlh mesta za sedem rokov, 
podľa zákonom určenej 
metodiky, o takmer 107 %, 
reálne teda o sumu presa-
hujúcu 53 miliónov eur, čo 
je možné považovať za 
nevídaný úspech aj v po-
rovnaní s ostatnými kraj-
skými mestami,“ skonštato-
val primátor Žiliny Igor 
Choma, pričom zdôraznil, 
že zníženie zadlženosti bolo 
jedným z jeho predsavzatí 
ihneď po zvolení do funk-
cie. Ako doplnil, jeho prio-
ritou pri nástupe do 
primátorského kresla bolo 
zaviesť transparentnú poli-
tiku v oblasti dodávania to-
varov a služieb pre mesto, 
čo sa reálne ukázalo ako 
veľmi prospešné v tom, že 

mesto dnes šetrí milióny 
eur. „Už po troch rokoch od 
nášho nástupu Žilina hos-
podárila s prebytkom 1,5 
milióna eur, rok 2016 sme 
skončili dokonca s prebyt-
kom takmer 6 miliónov 
eur“, povedal Choma. 

Veľký podiel na zásadnom 
oddlžení mesta má i odpu-
stenie časti pohľadávky za 
takzvanú kórejskú dedinu 
pri Krasňanoch. „Podarilo 
sa nám vysporiadať tento 
zdedený záväzok voči štátu. 
Po intenzívnom hľadaní 
riešení som na pôde vlády 
SR vyrokoval, že Obytný 
súbor Krasňany prevezme 
do svojho majetku štát, čo 
malo pozitívny dosah na 
hospodárenie mesta a výra-
zne sa nám tak znížila  
zadlženosť,“ skonštatoval 
primátor. 

Žilina sa dostala v analýze 
hodnotenia finančnej stabi-
lity päťdesiatich najväčších 
slovenských miest, ktorú 
spracoval za rok 2016 inšti-
tút INEKO, do prvej desiat-
ky ako jediná z krajských 
miest. „O finančnej kondí-
cii samospráv dokážu dobre 
vypovedať aj ďalšie ukazo-
vatele. Najzaujímavejším  
z nich je bilancia bežného 
účtu. Tá sleduje, ako sa-
mospráva dokáže vykrývať 
svoje bežné výdavky  
z bežných príjmov. V roku 
2016 dosiahla Žilina hod-
notu + 15,26 %,“ píše sa  
v analýze. 

Kým ku koncu roka 2010 sa 
priemerný dlh na jedného 
obyvateľa Žiliny pohyboval 
na úrovni 878 eur, ku koncu 
roku 2016 to bolo v prieme-
re 237 eur na jedného 
obyvateľa mesta.

„V Žiline je dnes priestor na 
veľké investičné aktivity, na 
výstavby nových špor-
tovísk, strategických úsekov 
ciest, chodníkov a nových 
cyklotrás. Bolo by preto 
zásadnou chybou peniaze 
porozhadzovať či nero- 
zumne pomíňať,“ dodal 
primátor Choma.

REDAKCIA

Z iniciatívy primáto-
ra Chomu môžu 
žilinskí žiaci  
a študenti v našom 
meste využívať 
bezplatnú hromad-
nú dopravu. Pod-
mienkou je okrem 
trvalého pobytu  
v Žiline aj ich bez- 
dlžnosť. Na mest-
skom zastupi-
teľstve 4. decembra 
2017 bol na pretra-
se problém, ktorý 
chceli poslanci 
zastupiteľstva 
vyriešiť tak, aby 
bola hromadná 
doprava dostupná 
bez bezdlžnosti, čo 
úplne narúša filozo-
fiu tohto úspešného 
projektu. Znamená 
to, že tí, ktorí sú 
poctiví voči sa-
mospráve, voči 
svojmu mestu, budú 
rovnako na tom ako 
tí, ktorí nemajú 
záujem si svoje 
povinnosti plniť.

Cieľom primátora 
Chomu po nástupe 
do druhého funkč-

ného obdobia bolo zaviesť 
bezplatnú MHD v Žiline. 
Postupom času sa zavie- 
dla bezplatná doprava 
pre penzistov, neskôr pre 
žiakov, sprievodcov osôb 
s ťažkým postihnutím, 
osoby s držiteľom preuka-
zu ŤZP a ŤZP-S, dospelé 
osoby s detským kočíkom 
a napokon i pre študentov. 
Projekt bezplatnej MHD 
bol poslancami mestského 
zastupiteľstva prijatý ako 
určitý systém s viacerými 
kľúčovými parametrami. 
Jedným z nich bola téza 
– motivovať obyvateľov  
k splneniu svojich po-
vinností zo záväzkov voči 
mestu a DPMŽ, napríklad 
platenie daní a poplatku za 
zvoz a likvidáciu odpadu. 
Kto ich bude mať zaplatené 
– môže využívať bezplat-
nú MHD, kto ich nebude 
mať zaplatené – nebude 
môcť využívať bezplatnú 
MHD. Nedochádza teda 

k diskriminácii ostatnej 
časti obyvateľov mesta 
ani obmedzeniu využívať 
hromadnú dopravu Ži-
linčanmi, ktorí majú stále 
možnosť prepravovať sa po 
zaplatení cestovného lístka 
v príslušnej tarife.

Problém nastáva u detí – 
žiakov do 15 rokov, ktorí  
v prípade, ak ich rodičia ne-
zaplatili napríklad smeti, 
nemajú možnosť cestovať 
zdarma. Návrh poslanca 
Ľubomíra Bechného prišiel 
na pôdu mestského zastupi-
teľstva po zrušení Základ-
nej školy na Hollého ulici – 
hlavným dôvodom bolo, že 
deti z Bratislavskej ulice 
nemôžu chodiť do školy, 
pretože nemajú možnosť sa 
postarať o svoju bezdlžnosť. 
Pritom nejde o horibilné 
čísla: zo 7 431 žilinských detí 
vo veku od 6 do 15 rokov 
(evidencia ku dňu 6. 12. 
2017) má podlžnosti menej 
ako 100 detí. Problém bezd-
lžnosti je v tomto prípade  
v tom, že dieťa je poplatník  
a keďže je dlh v zmysle plat-
ného zákona evidovaný naň-
ho, je dlžníkom, aj keď ide  
v skutočnosti o dlh jeho  
rodiča.

Mesto nezaháľa a má záu-
jem riešiť danú situáciu.  
S cieľom vyriešenia mno- 
hých problémov našich 
obyvateľov bola v mesiaci 
október 2017 založená  
i mestská nadácia. Využiť 
možnosti nadácie by bolo 
možné pri individuálnej  
a cielenej podpore tých, 
ktorí to naozaj potrebujú – 
teda i deťom zo sociálne 
slabších rodín. Nadácia by 
mohla samostatne prešetriť 
každý jeden prípad, posúdiť 
ho a v konečnom dôsledku  
i vyriešiť. S porozumením 
však vedenie mesta neuspe-
lo, niektorým poslancom sa 
táto možnosť zainteresovať 
nadáciu do problému ne-
pozdáva a stále presadzujú 
návrh otvoriť dvere úplne 
všetkým žiakom, a to aj 
tým, ktorých rodičia stále 
majú voči mestu podlžnosti 
za svoje deti.

Preto zo strany poslancov 
Bechného a Ničíka prišiel 
návrh, ktorý však narúša 
celý koncept, ktorý si mesto 
na začiatku dalo – zrušiť 
podmienku bezdlžnosti. 
Dlh obyvateľov, na ktorých 
sa toto opatrenie vzťahuje, 
predstavuje sumu cca  
87 000 eur a výpadok na tr-
žbe v cestovnom cca 20 000 
eur/ročne. Dobrovoľné 
splatenie dlhu postavené na 
motivácii bezplatnej do-
pravy je rozhodne šetrnej-
šie. Poslanci na zastupi-
teľstve, ktoré sa konalo  
4. decembra 2017 na Rad-
nici mesta Žilina, neprelo-
mili primátorove veto a 
opätovne neschválili uzne-
senie navrhnuté poslancom 
Ľubomírom Bechným, 
ktorý navrhoval zrušenie 
podmienky mať vyplatené 
všetky podlžnosti voči me-
stu. Toto uznesenie tak ne- 
vstúpilo do platnosti. 
Vzápätí poslanec Peter 
Ničík vsunul tento návrh do 
bodu, v ktorom sa rokovalo 
o niečom úplne inom –  
o verejnom osvetlení mesta 
a tento návrh mu nezávislí 
poslanci schválili. Primátor 
tak nemal inú možnosť, ako 
toto uznesenie podpísať, 
pretože čerpanie úveru pre 
dokončenie rekonštrukcie 
verejného osvetlenia bolo 
možné len do konca roka  
a je určite pre mesto dôleži-
tejšie.

Paušálna podpora nie je 
vhodné riešenie, pretože 
bude využívaná aj tými, 
ktorí ju nepotrebujú, do-
konca je možné, že bude 
zneužívaná, a to i najmä ne-
prispôsobivými skupinami 
občanov mesta. Mesto za 1. 
štvrťrok eviduje 12 žiakov, 
ktorí sú držiteľom čipovej 
karty a využívajú bezplatnú 
MHD – ich absencia v škole 
predstavuje do 190 ne- 
ospravedlnených hodín. 

Podľa Chomu prijatím toh-
to uznesenia by sa narušila 
celá filozofia a koncepcia 
bezplatnej MHD, a tak by 
boli znevýhodnení tí obča-
nia, ktorí si riadne plnia 

svoje povinnosti voči sa-
mospráve. Riešenie pri- 
mátor vidí aj v zmene VZN 
tak, aby dlh za komunálny 
odpad prešiel z neplnoletý-
ch na ich rodičov alebo 
zákonných zástupcov. V sú-
časnosti sa skúma, či nim 
navrhované zmeny sú  
v kontexte s platnou legi-
slatívou SR. Primátor je za 
to, aby sa takýmto deťom 
pomohlo, ale chce zabrániť 
tomu, aby sa z povinností 
za svoje deti spôsobom, aký 
navrhuje poslanec Ľubomír 
Bechný, „nevyvliekli“ ne-
zodpovední rodičia, resp. 
zákonní zástupcovia.

Na niekoľkohodinových za-
sadnutiach zastupiteľstva, 
ktoré sa stávajú čoraz viac 
pravidlom, je častou 
ukážkou nepripravenosť 
poslancov. Na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo 4. decem-
bra 2017, v diskusii k návr-
hu na prevzatie projektu 
rekonštrukcie, modernizá-
cie a výstavby verejného 
osvetlenia z DPMŽ na me-
sto poslanec Peter Ničík 
podal návrh na opätovné 
schválenie bezplatnej 
MHD aj pre tých, ktorí ne-
majú voči mestu vyrov-
nané všetky podlžnosti. 
Pristúpil k tomu len tak, 
prekvapivo, bez diskusie, 
bez štandardného konzul-
tačného procesu v komi-
siách – a poslanci nemali 
problém tento návrh 
schváliť. Je však zarážajúce, 
že návrh bol na pôde mest-
ského zastupiteľstva predo-
stretý v úplnej nesúvislosti 
s materiálom, ktorý mali 
poslanci pôvodne schvaľo-
vať – rekonštrukciu verej-
ného osvetlenia, čerpanie 
úveru na tento účel a ná-
sledné spätné prevzatie ve-
rejného osvetlenia z DPMŽ 
na mesto. 

Nuž, nedá sa nič robiť. 
Schválené. Nebolo to fér.  
Len život ukáže, kto sa 
mýlil a kto nie.

REDAKCIA

Podľa najnovších štatistík figuruje Žilina 
medzi najlepšie hospodáriacimi mestami na Slovensku.
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Milí Žilinčania, 
nachádzame sa  
v prvom mesiaci 
nového roka,  
v ktorom si často 
dávame rôzne 
predsavzatia  
a stanovujeme nové 
ciele. Samozrejme,  
aj mesto Žilina má 
plány do nového 
roka, no poďme sa 
však na začiatok 
ešte obzrieť do roku 
2017.  

Pre mesto Žilina to bol 
dobrý a úspešný rok. 
Podarilo sa nám do-

končiť viaceré dôležité in-
vestície. Jednou z nich je 
nepochybne Park Ľudovíta 
Štúra na Bôriku, ktorý bol 
slávnostne otvorený v no-
vembri minulého roka. Po 
dvoch rokoch práce je jed-
na z najväčších oddycho- 
vých zón v Žiline komplet-
ne zrekonštruovaná a v 
našom meste vzniklo mo-
derné priestranstvo plné 
zelene, preliezačiek, ihrísk 
a športovísk na rekreáciu 
a oddych. Ďalej je to kom-
plexná rekonštrukcia me-
stskej krytej plavárne, kde 
boli zrekonštruované so-
ciálne zariadenia, sprchy  
v ženskej i mužskej časti. 
Po počiatočných kompliká- 

ciách bola úspešne do-
končená aj rekonštrukcia 
plaveckého bazéna. Zre-
konštruovali a opravili sa 
kilometre chodníkov, reali-
zovala sa výmena povrchu 
na Nešporovej ulici a pred 
plavárňou. Počas leta bolo 
vynovených 15  základ- 
ných a materských škôl, kde 
sa preinvestovalo 452 262 
eur. Realizovalo sa aj mno-
ho opráv v detských jas- 
liach a v centrách sociálnych 
služieb. Od novembra 2017 
jazdí po Žiline 15 nových 
trolejbusov a do konca tohto 
roka by sa mal vozový park 
trolejbusov DPMŽ kom-
pletne vymeniť. Toto všetko 
nepochybne zlepšuje život 
v našom meste a aj v no-
vom roku sa budeme snažiť 
urobiť čo najviac pre naše 
mesto a našich obyvateľov.  
 
V tomto roku sa budeme 
rozvíjať aj v rámci nemoto-
rovej dopravy. Zrealizujeme 
schválený projekt z Integro-
vaného regionálneho ope-
račného programu s názvom 
„Cyklistická komunikácia 
V6“. Realizácia je plánovaná 
na obdobie marec – decem-
ber 2018. Dôležitou úlohou 
v novom roku bude pre nás 
aj zabezpečenie vstupu do 
pešej zóny, ktorý by mal byť 
zrealizovaný do júna 2018  

a celkové náklady predsta-
vujú sumu 165 000 eur. Ďalej 
budeme pokračovať v rekon-
štrukcii chodníkov a verejné-
ho osvetlenia. V marci tohto 
roka by mala byť dokončená 
aj vyhliadková veža na Dub-
ni, ktorá sa bude určite radiť 
medzi ďalšiu atraktivitu náš-
ho mesta a podporí cestov-
ný ruch. Okrem práce nás 
však čakajú aj viaceré akcie 
a podujatia, ktoré nám vždy 
spríjemňujú celý rok. Prvým 
z nich je nepochybne Carne-
val 2018, na ktorý sa môžete 
tešiť začiatkom februára. 

Na záver prajem všetkým ob-
čanom Žiliny a čitateľom 
Radničných novín všetko 
dobré v novom roku 2018, 
veľa úspechov a splnených 
prianí.  

Ing. Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupi-
teľstvo v Žiline 
schválilo na svojom 
poslednom tohtoroč-
nom zasadnutí nové 
všeobecne záväzné 
nariadenie o určení 
a zmene názvov ulíc 
a iných verejných 
priestranstiev. Nové 
názvy pribudnú  
v mestských čas- 
tiach Brodno, Bu-
datín, Bytčica, Hájik, 
Vlčince a Zádubnie.

Nové názvy ulíc
Dva nové názvy pribudnú  
v mestskej časti Brodno: 
• Oškerdská cesta – pomeno-
vanie existujúcej ulice na 
území mestskej časti Brodno, 
ktorá odbočuje napravo  
z cesty I. triedy č. 11 smerom 
na Kysucké Nové Mesto – 
Oškerdu až po most ponad 
potok Snežnica,
• Snežnická cesta – pomeno-
vanie existujúcej ulice na 
území mestskej časti Brodno, 
ktorá spája mestskú časť 
Kysuckého Nového Mesta – 
Oškerdu s obcou Snežnica.

V mestskej časti Budatín sa 
medzi „farebné ulice“ zaradí:
• Tyrkysová ulica – pomeno-
vanie novovznikajúcej ulice, 
ktorá sa nachádza medzi uli-
cami: Azúrová (na západe)  
a Purpurová (na východe).

V mestskej časti Bytčica sa 
podľa významného husľové-
ho virtuóza a majiteľa kaštieľa 
v Bytčici zo zač. 20. stor. – 
Jána Kubelíka, pomenovala:
• Kubelíkova ulica – pome-
novanie časti existujúcej do-
teraz nepomenovanej ulice  
a časti novovznikajúcej ulice 
v mestskej časti Bytčica, 
ktorá vychádza z Hlavnej uli-
ce smerom na západ k žele-
zničnej trati Žilina – Rajec.
 
Na základe spolupráce s part- 
nerským mestom Essen  
v Belgicku, v ktorom dňa 14. 
8. 2017 slávnostne odhalili ta-
buľu s názvom „Žilinská uli-
ca“ (Zilinastraat), bude mať 
novovznikajúca ulica v mest-
skej časti Hájik pomenova-
nie:
• Essenská ulica – pomeno-
vanie novovznikajúcej ulice, 
ktorá vychádza z Hôreckej 
cesty na južný svah sídliska 
Hájik.

V mestskej časti Zádubnie 
pribudnú názvy:
• Šiesta ulica – pomenovanie 
existujúcej ulice v mestskej 
časti Zádubnie, ktorá spája 
Richtársku ulicu a Oblúkovú 
ulicu a svojím pomenovaním 
nadväzuje na ulice Prvá až 
Piata.

• Pod Adamovcom – pome-
novanie existujúcej ulice  
v mestskej časti Zádubnie, 
ktorá začína na hranici kata-
strov Zádubnie a Teplička 
nad Váhom a vedie ďalej 
smerom na severozápad až 

po koniec záhradkárskej 
oblasti „Pod Adamovcom“ 
(resp. „Adamov“). Táto od-
bočka z hlavnej cesty medzi 
mestskými časťami Zádub-
nie a Zástranie – na hornom 
konci Zástranskej ulice, sa 
neoficiálne nazývala aj „Na 
salaš“.

Nový park
Popri nových názvoch ulíc 
pribudne v mestskej časti 
Vlčince nový park s názvom:
• Dobšinského sad – pome-
novanie novovznikajúceho 
mestského parku na sídlisku 
Vlčince vo „vnútrobloku“ 
Dobšinského ulice.

Zrušené názvy
Týmto nariadením dochádza 
k zrušeniu niekoľkých 
názvov ulíc a iných verejných 
priestranstiev v meste Žilina: 
Klimentova ulica a Naumova 
ulica (hoci názvy pre MČ 
Bôrik boli schválené v roku 
2004, nedošlo k vymedzeniu 
ulíc v teréne), Moskovská 
ulica (v MČ Vlčince je dupli-
citná s Tulskou ulicou a po 
zrušení Základnej školy 
Moskovská tento názov stra-
til opodstatnenie), Námestie 
Ľudovíta Štúra (námestie 
bolo zastavané obchodným 
centrom a pre východnú časť 
námestia bolo v roku 2012 
určené predĺženie Ulice An-
tona Bernoláka) a Priečna 
ulica (je pôvodný a duplicit-
ný názov dnešnej Jezuitskej 
ulice v MČ Staré Mesto).

Postup pri zmene adresy 
trvalého bydliska
S novými názvami ulíc súvisí 
zmena adries trvalých po-
bytov. Preto je potrebné, aby 
sa občania najskôr dostavili 
do Klientskeho centra Mest-
ského úradu v Žiline – odbor 

stavebný, kde si podajú žia-
dosť o pridelenie orientačné-
ho čísla domu k už existujú-
cemu súpisnému číslu  
a názvu ulice. (K žiadosti je 
nutné doložiť kópiu geome-
trického plánu, prípadne 
kópiu katastrálnej mapy  
a kópiu listu vlastníctva od 
budovy.) Po zaevidovaní žia-
dosti bude občanom vydané 
oznámenie o pridelení orien-
tačného čísla. Následne sa 
občan môže dostaviť na pra-
covisko polície (v budove 
Europalace na sídlisku Vlčin-
ce) s cieľom výmeny občian-
skeho preukazu už s novou 
adresou. Pretože zmenu 
adresy trvalého pobytu ini-
cioval Mestský úrad v Žiline, 
občania sú oslobodení od 
poplatku za výmenu občian-
skeho preukazu z dôvodu 
zmeny adresy trvalého po-
bytu.

Občania by však nemali za-
budnúť nahlásiť svoje nové 
adresy v zdravotnej a Sociál-
nej poisťovni, v banke  
a podnikatelia v príslušných 
registroch a úradoch.
 
Zoznam ulíc a iných verej-
ných priestranstiev v meste 
Žilina
Aktualizovaný zoznam ulíc 
a iných verejných priestran-
stiev v meste Žilina, ktorý 
obsahuje úplné aj prípustné 
skrátené názvy zoradené 
abecedne s uvedením mest-
skej časti, prehľadné mapky 
nových názvov a ďalšie in-
formácie nájdete na strán-
kach mesta Žilina: www.zili-
na.sk, v pravom menu  
v rubrike „Čo sa v Žiline 
urobilo“. 

REDAKCIA

Nové názvy pribudnú v mestských častiach 
Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Vlčince a Zádubnie

Komu vyhovujú nepravdivé články 
v našich schránkach?

Essenská ulica – pomenovanie novo vznikajúcej ulice, ktorá 
vychádza z Hôreckej cesty na južný svah sídliska Hájik.

Tyrkysová ulica – pomenovanie novo vznikajúcej ulice, ktorá sa 
nachádza medzi ulicami: Azúrová a Purpurová.

Na území Žiliny 
vychádza niekoľko 
schránkových novín 
a každé prinášajú 
svoj pohľad na 
dianie v meste. 
Poslancom mestské-
ho zastupiteľstva  
v Žiline sa nepáči 
obsah mestských 
Radničných novín, 
ktoré vo svojich 
článkoch používajú 
vždy len podložené 
informácie z Mest-
ského úradu v Žiline 
a jeho inštitúcií. 
Naopak, iné noviny, 
ktoré ponúkajú 
dohady a zavádza- 
júce informácie,  
im neprekážajú. 

Prečo je to tak? Odpoveď 
je jednoduchá. Blížia 
sa komunálne voľby. 

Noviny Žilinec – regionál-
ny dvojtýždenník, zadar-
mo prinášajú kontroverzné 
články a informácie počas 
celého roka. Pozadie novín 
netreba ani predstavovať, 
dá sa to dovtípiť z obsahu  
a inzercie novín. Aby nebo-
lo pochybností, vlastníkom 
ich vydavateľa je spoločnosť, 
ktorej spoločníkom je pán  
Ing. George Trabelssie.

Vo svojom 23. čísle z 27. no-
vembra 2017 teda opäť Žili-
nec zaútočil na primátora 
mesta a vôbec sa neštítil za-
vádzať verejnosť. Preto vám 
prinášame vyjadrenie mesta 

k nepravdivým informáciám 
v článku „Choma blokuje dotá-
cie športovcom“.

Noviny Žilinec uviedli: „Zdr-
žiavanie zo strany mesta 
znamená, že sa športové klu-
by k už schváleným penia-
zom nedostanú.“ Toto tvrde-
nie je nepravdivé. Faktom je, 
že hneď ako bude mať mesto  
k dispozícii reálne pro-
striedky predpokladané  
v uznesení mestského zastu-
piteľstva č. 151/2017, obra-
tom budú so športovými 
klubmi uzatvorené príslušné 
zmluvy a schválené dotácie 
im budú poskytnuté.

Ďalšie zavádzajúce tvrdenie, 
ktoré bolo uverejnené v spo-
mínanom článku, je: „Z toh-
to pohľadu je potrebné 
vykladať toto uznesenie au-
tonómne, a to tak, že z neho 
vzniká povinnosť vyplatiť 
predmetné dotácie.“ Opäť 
nepravdivé tvrdenie. Uve-
dené uznesenie č. 221/2017 
je nutné vykladať len v pria-
mej súvislosti s uznesením č. 
151/2017, ktorým došlo  
k zmene rozpočtu. Pričom  
v zmysle rozpočtových pra-
vidiel nie je možné uskutoč-
niť rozpočtový výdavok, po-
kiaľ nie je krytý reálnym 
rozpočtovým príjmom.

Článok priniesol aj takúto fa-
buláciu: „Vznikla teda na 
základe rozhodnutia zastu-
piteľstva odsúhlaseného 
primátorom mesta po-

vinnosť.“ Opäť tu vidíme za-
vádzanie. Pravdivým tvr-
dením je fakt, že v zmysle 
príslušnej právnej úpravy 
primátor „neodsúhlasuje“ 
uznesenia mestského zastu-
piteľstva, ďalej, tvrdená po-
vinnosť je podmienená 
existenciou rozpočtových 
príjmov, ktoré v čase uverej-
nenia článku reálne neexisto-
vali.

Na záver dáme ešte jednu 
perličku uverejnenú v perio-
diku Noviny Žilinec: 
„Primátor Choma však aj  
v tomto prípade obišiel roz-
hodnutie mestského zastu-
piteľstva a peniaze vyplatil, 
no vedenie klubu ponechal 
vo funkciách.“ Pravdivým 
tvrdením je fakt, že neexistu-
je takéto rozhodnutie (uzne-
senie), ktoré by bolo účinné  
a vykonateľné.

Vážení čitatelia, toto je len 
zlomok toho, aké skreslené  
a zavádzajúce informácie sa 
píšu v spomínanom periodi-
ku. Existuje viacero pohľa-
dov na vec, no pravda je vždy 
len jedna. Komunálne voľby 
tu máme o necelý rok a už 
teraz sa začal boj o kreslo 
primátora. Je len zarážajúce, 
akým spôsobom sa snaží 
niekto získať pre seba moc. 
Aj vďaka svojim vlastným 
novinám, televízii  
a niekoľkým nastrčeným 
(akože nezávislým) poslan-
com.

REDAKCIA
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Marián Tittl je pred-
sedom predstaven-
stva MsHK Žilina od 
4. marca 2014. 
V žilinskom hokeji 
zažil za tri a pol roka 
už aj výrazný úspech, 
keď Vlci v sezóne 
2016/2017 získali 
bronzové medaily. 
Pre Radničné noviny 
mesta Žilina sa 
rozhovoril aj o cit- 
livých témach z 
posledného obdobia.

Búrlivú diskusiu vyvolala do-
tácia od mesta vo výške  
160 000 eur. Aký je váš po-
hľad na túto dotáciu viazanú 
na platenie daní spoločnosti 
Tipsport v Žiline?
V podstate to nie sú dotačné 
peniaze, pretože Tipsport vy-
menil Doxxbet na pozícii 
hlavného reklamného part- 
nera. Asi pred troma rokmi 
som sa dozvedel, že primátor 
Martina pán Hrnčiar rokuje  
s Tipsportom o stiahnutí ser-
verov do ich mesta. Vtedajší 
generálny riaditeľ pán Tara-
ba, ktorý už, žiaľ, nie je medzi 
nami, hovoril, že ak prejdú 
do Martina, tak mesto dá  
300 000 eur do martinského 
hokeja. Okamžite som oslo-
vil  pána Tarabu, predostrel 
mu vízie do nasledovného 
obdobia a aj za účasti pána 
primátora Chomu sme do- 
speli k dohode, aby sme mali 
Tipsport Arénu práve my  
v Žiline. Podarilo sa nám tak 
vybaviť pre mesto peniaze, 
keďže všetky servery spoloč-
nosti majú v Žiline (ročne je 
to už asi viac ako 1 200 000 
eur) a tu musí Tipsport platiť 
dane. S mestom som sa do-
hodol, že ak príde k výpadku 
od Doxxbetu, tak bude  
ochotné poskytnúť chýbajú-
ce financie od Tipsportu ako 
hlavného  reklamného par-
tnera. 

Výsledok?
Podpísala sa zmluva 
Tipsportu s mestom, licen-
cia znie na päť rokov. Tých 
160 000 eur sme teraz v no-
vembri dostali druhýkrát 
podľa dohody v prípade 
výpadku Doxxbetu.

Aj vzhľadom na uvedené 
skutočnosti nastal teda fi-
nančný výpadok od partne-
ra Doxxbet. Pri vstupe kon-
kurenčnej spoločnosti do 
klubu je to prirodzený jav. 
Súhlasíte?
Nechcel som sa zachovať ne-
korektne k majiteľovi 
Doxxbetu pánovi Šmehýlo-
vi. Pri našom nástupe do 
funkcie mu veľa ľudí radilo, 
aby mi nepomohol s hoke-
jom. Po našom stretnutí sme 
dospeli k férovej dohode, 
kde sa aj on sám vyjadril, že 
chce, aby hokej v Žiline 
naďalej napredoval. Akcep-
toval, že aréna nebude niesť 
vtedajší názov Doxxbet, ale 
Tipsport a finančne nám po-
máha naďalej. Samozrejme, 

tomu sa veľmi teším a rov-
nako mu zo srdca v mene 
klubu ďakujem.

Teda obe stávkové spoloč-
nosti sú hrdými partnermi 
žilinského hokeja?
Áno, to je predmet našej do-
hody. Aréna nesie názov 
jedného reklamného part- 
nera, mediálny názov klubu 
druhého.

Spomínané peniaze vo výš-
ke 160 000 eur má klub už 
na účte?
Peniaze mali prísť po zasad-
nutí zastupiteľstva už v júli, 
no poslanci s tým mali 
problém a napokon prišli až 
20. novembra, lebo si nie- 
ktorí poslanci urobili kam-
paň do VÚC. Aj na úkor ži-
linského hokeja. 

Financie poslanci podmie-
nili vaším odvolaním  
z postu predsedu predsta-
venstva, to však primátor ne-
podpísal. Vidíte za tým boj 
voči vašej osobe?
Áno. Nie každému pasuje 
môj štýl práce,  moja otvore-
nosť a priamosť. Každému sa 
môžem pozrieť zodpovedne 
rovno do očí. Keď som na-
stúpil do funkcie, bol dlh na 
klube 840 000 eur. Predchá- 
dzajúce vedenie dopredu 
vybralo polovicu peňazí  
z Doxxbetu, aby ako tak zafi-
nancovalo svoje predchá- 
dzajúce dlhy  a na pol sezóny 
sme tak mali iba 250 000 eur 
od júna do decembra  
z 800 000 eur na prevádzku. 
Za tri a pol roka sú všetky 
dlhy do centa splatené. 
Zdôrazňujem, že členovia 
predstavenstva nepoberajú 
žiadny plat. Tento klub je na 
nule a môže sa odpichnúť do 
novej etapy. Pre úplnosť – 
evidujeme ešte jeden súdny 
spor z roku 1999, ktorý sme 
prehrali a zablokovali nám 
70 000 eur. Dali sme však do-
volanie na Najvyšší súd a po 
roku nám dal za pravdu, že 
krajský súd pochybil. Som si 
istý, že tieto peniaze sa nám 
vrátia späť.

Prakticky ideálny priestor na 
odpredanie klubu do súkro-
mných rúk?
To je ďalšia téma pre určitú 
skupinu ľudí v Žiline. Vidím, 
aké zákulisné hry sa tu ro-
zohrali, najmä čo sa týka pre-
daja A mužstva za 25 000 eur. 
S predajom nemám problém, 
no musí to byť korektné pre 
obe strany. Na rade je teraz 
mesto, my sme dali súhlas  
s odpredajom klubu, no musí 
prebehnúť súťaž. Všetci vie-
me, že eminentný záujem má 
pán Púha zo Šamorína, ktorý 
hovoril o sume 1,2 milióna 
eur, ktorou každoročne zafi-
nancuje A mužstvo  zo svo- 
jich zdrojov s plánom prílevu 
ďalších sponzorov. Ja tvrdím, 
že zmluva môže byť hocijako 
spravená, ale ak už bude 
niekto stopercentným vlast-
níkom, tak ho mesto nemôže 

zaviazať konkrétnou sumou, 
rovnako ho nemôže donútiť 
zachovať extraligu iba v Žili-
ne a môže si s licenciou robiť 
čokoľvek,  trebárs ju zobrať 
do Šamorína alebo napr.  
Dunajskej Stredy. V mojich 
očiach je kľúčová aj pod-
mienka, že ak to nebude fun-
govať tak ako má, môže  me-
sto Žilina odkúpiť klub bez 
súťaže za nominálnu hodno-
tu akcií vo výške 25 000 eur. 
Akoby má predkupné právo, 
avšak s veľkým háčikom. 
Klub musí mesto odkúpiť 
naspäť aj s dlhmi. Pýtam sa, 
čo ak niekto vyrobí sekeru 
500 000 eur a mesto bude 
musieť dlh zaplatiť?

Majú tieto všetky problémy 
dosah aj na samotnú kabínu?
Na začiatku sezóny dala urči-
tá skupina ľudí dezinformá-
cie o krachu či odpredaji klu-
bu do miestnych novín  
v Žiline. Je jasné, že hráči to 
vnímali a pýtali sa, čo bude 
ďalej. Dokonca dostávali na 
svoje telefóny správy o kra- 
chu či  odkazy na článok   
z  novín. Mal som s nimi de-
batu, kde som im všetko 
vysvetlil a sľúbil, že táto se-
zóna prebehne v poriadku. 
Do dnešného dňa majú hráči 
všetko vyplatené, čoskoro im 
príde novembrová výplata. 
Na platy hráčov máme na- 
akumulovanú sumu 500 000 
eur z celkovej sumy rozpočtu 
850 000 eur potrebných na 
celú sezónu A mužstva.

Nerozmýšľali ste o alter-
natíve, že by sa v Žiline 
vytvorila skupina podnika-
teľov, ktorí by klub kúpili?
Určite áno. Ale je tu eminen-
tný záujem od určitej sku-
piny ľudí v Žiline, aby klub 
nedosiahol výsledky ako  
v minulej sezóne. Podľa mňa 
chcú, aby nastal chaos a aj ve-
rejnosť má pocit, že niečo 
nieje v poriadku. Za seba  
a svojich ľudí poviem, že 
robíme maximum. Opaku-
jem, za nami stoja výsledky 
nie len hráčov, ale i v rámci 
rekonštrukcií na zimnom 
štadióne. Avšak vieme, že tu 
je stále veľa práce. Mrzí ma 
jediná vec, že po zákulisných 
ťahoch a dezinformáciách 
chodí na hokej málo divákov. 
Dúfam, že ich hokejisti svoji-
mi výkonmi presvedčia, aby 
chodili na hokej vo väčšom 
počte.

REDAKCIA

ROZHOVOR s Mariánom Tittlom: 
Toto je pravda o žilinskom hokeji Milí Žilinčania, 

využívame priestor volebného obvodu č. 6 (Bytčica, Rosinky,
 Trnové, Mojšova Lúčka) v Radničných novinách, aby sme vám 

zapriali všetko dobré v novom roku 2018. Prajeme vám predovšetkým 
pevné zdravie, veľa osobných aj pracovných úspechov, a aby ste 

do nového roka vykročili tou správnou nohou. 

Anton Trnovec a Jozef Juriš 
poslanci volebného obvodu č. 6

Pokračuje sa v obnove celého mesta
Určite si mnohí občania všimli, že aj počas posledných mesiacov roka 2017 sa na 
rôznych miestach po celej Žiline usilovne pracovalo. Realizovalo sa viacero pro-
jektov súčasne, od obnovy povrchov chodníkov cez modernizáciu verejného 
osvetlenia až po rekonštrukciu plavárne, úpravu destského ihriska. Veríme, že 
všetky tieto činnosti zlepšia život v našom meste.

Detské ihrisko v mestskej časti Bytčica bolo doplnené o nové prvky. Pridali sa dve 
nové hojdačky na pružine, domček so schodíkmi, šmykľavka a preklápacia hojdač-
ka.  Okrem toho boli pridané aj dve nové lavičky s operadlom a informačná tabuľa, 
ktorá bude slúžiť na umiestnenie prevádzkového poriadku detského ihriska a ďal- 
ších pokynov. Celková investícia bola 4 164 eur.  

Detské ihrisko 
Bytčica

Počas novembra a decembra prebiehala rozsiahla rekonštrukcia aj na mestskej 
plavárni. Komplexne sa zrekonštruovali sociálne zariadenia a sprchy v ženskej  
i mužskej časti. Po počiatočných komplikáciách bola úspešne dokončená aj rekon-
štrukcia plaveckého bazéna, ktorý od decembra 2017 bude spĺňať všetky požiadav-
ky plaveckej federácie a časy namerané na žilinskej plavárni budú oficiálne uznávané 
pre kvalifikácie či prípadné rekordy. 

Mestská 
krytá plaváreň 

Žilina 

Nevhodné kultivary jaseňa boli nahradené dre-
vinami druhu višňa (Prunus cerasifera Nigra). 
Predmetné jasene po rokoch prestávali plniť 
svoju estetickú funkciu, kde dochádzalo k pre-
sychaniu korún. Celkovo bolo v tejto lokalite 
zrevitalizovaných 48 kusov drevín, ktoré teraz 
budú napĺňať svoju estetickú funkciu.

Stromoradie 
„Bulvár“

Prvá etapa pozostávala z troch ča-
stí, a to Vlčince III, Vlčince IV a Malá 
Praha. Celkovo bolo vymenených 
409 svietidiel a stožiarov a vybudo-
vaných 19 km nových káblových 
rozvodov.

Osvetlenie 
Vlčince III

Marián Tittl
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V celom Belgicku, 
vrátane nášho part- 
nerského mesta, sa 

obrovskej popularite teší 
Peter Sagan a obyvatelia Es-
senu sú pri každej príležito-
sti veľmi hrdí na to, že ich 
partnerské mesto Žilina je  
rodiskom tohto úspešného 
cyklistu.

V nasledujúcom článku 
vám prinášame rozhovor  
s pánom Marcelom  
Mousom, ktorý stál pri zro-
de dlhoročného priateľstva 
medzi našimi mestami  
a ktorý pozná Slovensko 
ako skutočne máloktorý iný 
Belgičan.

Pán Marcel, kedy a ako sa 
začala spolupráca medzi 
obyvateľmi Essenu a Žiliny?

V roku 1985 som si pr-
výkrát vypočul Detský 
spevácky zbor Odborárik  
v meste Kontich v blízkosti 
Antverp. Moja manželka  
a ja sme boli prekvapení 
vynikajúcim vystúpením 
zboru. To bolo dôvodom 
začiatku pevného pria-
teľstva s vedúcim zboru – 
Zlatoňom Bábikom. Preto-
že mesto Kontich 
nedokázalo zastrešiť ďalšie 
podujatia, od roku 1992 sa 
stalo domovským prísta-
vom pre festival mesto Es-
sen. S podporou vedúcich 
predstaviteľov a členov  
miešaného zboru „Zing 
met ons“ a niektorých šte-
drých sponzorov sme 
dokázali naplniť želanie ži-
linských detí a ich mento-

rov zúčastniť sa na Medzi- 
národnom európskom mlá-
dežníckom festivale (Inter-
nationaal Europees Jeug-
dfestival) v Neerpelte 
(Belgicko). Výlety do An-
tverp, Bruselu, na belgické  
a holandské pobrežie Se-
verného mora a do zábav-
ného parku Efteling odhali-
li pre nich nový svet.  
A  každá ďalšia návšteva zo 
Slovenska rozšírila okruh 
priateľov.

Kedy ste boli prvýkrát na 
Slovensku? Aké ste mali 
prvé pocity a zážitky?

Bolo to 13. mája 1987. Bez 
mapy a po cestách, ktoré 
boli v biednom stave údrž- 
by, sme s manželkou dora-
zili o 3.00 v noci k domu 
Zlatoňa Bábika v Žiline. Po-
hostinnosť a srdečnosť slo-
venských ľudí, ktorou sme 
boli poctení, nás obzvlášť 
dojala. Rovnako aj váš pozi-
tívny prístup k spríjemne-
niu života napriek ťažkým 
okolnostiam. Tento druh 
otvorenosti a prijatia mi  
ihneď umožnil cítiť sa sku-
točne ako doma. To bolo v 
ostrom kontraste k prísne-
mu postoju nevraživých 
stráží na hranici medzi Vý-
chodom a Západom.

Koľkokrát ste navštívili 
našu krajinu a ktoré miesta 
sa Vám najviac páčia?

Pôvodne sme navštevovali 
Žilinu každý druhý rok. 
Neskôr sme boli hosťami vo 
vašom meste každoročne. 

Myslím si, že v posledných 
30 rokoch to bolo určite 25-
krát. Počas nášho pobytu 
sme najprv navštívili okolie 
Žiliny – Malú Fatru a Veľkú 
Fatru, Súľov, Štrbské Pleso...
Po stretnutí s mníškou – se-
strou Helenou Bodovou, 
sme navštevovali aj Krásnu 
nad Hornádom (Košice)  
a okolie. Návštevy mno- 
hých jaskýň a hradov, nád-
herné drevené kostoly na 
východnom Slovensku sa 
pevne vryli do našej 
pamäte. Ťažko je vybrať 
konkrétne miesta. Sloven-
sko je skvelá krajina. Počas 
našich ciest sme získali 
nádherné zážitky a prece-
stovali sme vašu krajinu zo 
severu na juh a zo západu 
na východ.

Hovoríte veľmi dobre po 
slovensky. Ako sa Vám to 
podarilo?

Som rád, že moja „slovenči-
na“ je pre vás zrozumiteľná. 
Záujem o ňu podnietili 
kontakty s deťmi zboru zo 
Žiliny. Luc Errijgers, môj 
dobrý priateľ, a ja sme 
získali rozsiahlu slovnú 
zásobu a tiež nejakú základ-
nú gramatiku. To bol 
základ. Aj rozhovory so se-
strou Helenou Bodovou 
boli veľmi užitočné. Kon-
takt s poslednou mníškou, 
ktorú privial do Belgicka 
vietor 2. svetovej vojny, bol 
veľmi užitočný. Zomrela 
pred dvoma rokmi vo veku 
93 rokov. Je škoda, že do- 
dnes neexistuje žiadny sluš-
ný slovensko-holandský 

slovník a ani dobrá príruč-
ka slovenskej gramatiky  
v holandčine. Iba nedávno 
sa objavili malé turistické 
slovníky.

Máte srdečný vzťah  
k Slovensku. Máte aj 
špeciálny vzťah k mestu 
Žilina?

Mám jedno motto: „Pria-
teľstvo je lepidlo života, 
ktoré spája ľudí“, a teda 
priateľské vzťahy nikdy ne-
skončia! Početný okruh 
priateľov v Žiline sa stále 
rozširuje. O to viac po pod-
pise dohody medzi Esse-
nom a Žilinou, čo pod-
poruje dobrú a plodnú 
spoluprácu. Som veľmi 
vďačný primátorovi Igorovi 
Chomovi a jeho spolupra-
covníkom na mestskom 
úrade za ich úsilie a odho- 
dlanie. Tento oficiálny zá- 
ujem a participácia je 
veľkou podporou medzi na-
šimi a vašimi občanmi. Mi-
lujeme vaše mesto a jeho 
obyvateľov.

Taktiež ste založili 
združenie priateľov Malej 
Fatry – týka sa len turi-
stiky?

Cestovný ruch nebol prvo-
radý. Pre mladých Slovákov, 
ktorí sa pripravovali na hu-
dobnú kariéru, bola v tých 
ťažkých časoch (koncom 80. 
a v 90. rokoch) každá pomo-
cná ruka určite vítaná. Táto 
skutočnosť a možnosť kul-
túrnej výmeny boli hlavné 
ciele združenia. Združenie 

Partnerstvo medzi Essenom a Žilinou začalo osobným priateľstvom

Marcel Mous
(narodený 3. 11. 1937 v Essene) 

Mladosť strávil v susednej dedi-
ne Kalmthout. Po ukončení 
štúdia pracoval pre Národ-
nú spoločnosť belgických 
železníc. Oženil sa 5. 8. 
1959 s Antoinettou De 
Backer.  Od roku 1961 
žije v Essene. 

Počas svojej kariéry 
zastával viacero funkcií:

•   tajomník a spoluzakladateľ Rady pre cestovný ruch  
v Essene,
•  zástupca a sprievodca združenia VTT (Flámske kultúr-
ne a cestovateľské združenie),
•  zakladateľ miešaného speváckeho zboru „Zing met 
ons“ (Spievaj s nami),
•   zakladateľ združenia „Malá Fatra vriendenkring Essen 
Žilina“ (Združenie priateľov Malej Fatry, Essen Žilina).

Jeho osobné priateľstvo so Zlatoňom Bábikom vytvorilo 
základ pre dohodu o partnerstve medzi Essenom  
a Žilinou od roku 2003. Dňa 20. 5. 2005 dostal ocenenie 
„Den Suykernbuyk“ z nadácie Davidsfonds (Flámske 
kultúrne združenie) v Essene za svoj prínos komunite.

priateľov Malej Fatry vytvo-
rilo možnosť pre viac ľudí 
zoznámiť sa so Žilinou  
a Slovenskom, ako aj 
rozšíriť naše finančné mož-
nosti. S podporou sloven-
ských veľvyslancov v Bel-
gicku a primátorov mesta 
Essen sme umožnili pred-
stavenie slovenských talen-
tov v našej krajine. Príjem  
z týchto koncertov bol plne 
použitý pre mladé talenty. 
Hladká spolupráca sa-
mosprávy v Essene s Malou 
Fatrou viedla k partnerskej 
dohode. Tu chcem spo-
menúť prínos Fransa 
Schrauwena, nášho vtedaj-
šieho primátora – dnes už 
na dôchodku. Naše združe-
nie naďalej podporuje ini-
ciatívy v rámci tejto dohody.

Ako sa ďalej rozvíjala 
spolupráca medzi Essenom 
a Žilinou?

Až doteraz bola spolupráca 
predovšetkým v kultúrnej 

oblasti. Ľudové umelecké 
skupiny vystupovali na pó-
diách v Essene, ako aj v Žili-
ne. Štátny komorný orche-
ster Žilina vystúpil v Essene 
v októbri 2016. Spolupráca 
medzi samosprávami miest 
Žilina a Essen určite otvára 
perspektívy v ďalších obla-
stiach, ako je komunálne 
riadenie, životné prostredie 
a mnoho ďalších.

Pán Marcel, a Vaše plány 
do budúcnosti?

Pýtate sa na plány do budú-
cnosti osemdesiat ročného!? 
... Dúfam, že dobré zdravie 
mi dovolí ešte dlho poskyto-
vať pomoc na projektoch 
spolupráce medzi Essenom 
a Žilinou. A v neposlednom 
rade dúfam, že budem mať 
ešte veľa príležitostí navštíviť 
vašu krásnu krajinu a veľa 
priateľov, ktorých mám vo 
vašom meste.

REDAKCIA

Naše partnerské mesto Essen sa nachádza v severnej časti Belgicka – vo Flámsku,  
v provincii Antverpy. Má približne 18 000 obyvateľov a je vzdialené 1 350 km od Žiliny. 
Súčasným primátorom mesta je Gaston Van Tichelt. Z troch strán okolo mesta a nie-
kedy priamo cez ulice či niektoré domy vedie štátna hranica medzi Belgickom a Holand-
skom. Často je zamieňané s veľkým mestom Essen v Nemecku. Okrem Žiliny má Essen 
aj ďalšie partnerské mestá: Essen – Oldenburg (Nemecko), Hradištsko (Česká republi-
ka) a Witzenberg (Južná Afrika). Essen je partnerom Žiliny oficiálne od roku 2002, no 
spolupráca sa datuje už od roku 1985, kedy v Belgicku prvýkrát vystúpil Detský spevác-
ky zbor Odborárik vedený Zlatoňom Bábikom. 

... sa nachádza Žilinská ulica?

V auguste 2017 si v novej obytnej štvrti mesta Essen 
primátori oboch miest vyhrnuli rukávy, spoločne zasadili 
„strom priateľstva“, a potom slávnostne odhalili tabuľu  
s názvom „Žilinská ulica“ (Zilinastraat), ktorá sa pridala  
k okolitým uliciam pomenovaným po všetkých partner-
ských mestách Essenu.

... je Peter Sagan veľmi populárny?

V celom Belgicku, nevynímajúc naše partnerské mesto, 
sa Peter Sagan teší obrovskej popularite a predstavitelia 
Essenu sú veľmi hrdí na to, že ich partnerským mestom 
je Žilina – rodisko tohto úspešného cyklistu. 

Vedeli ste, že 
v meste Essen:

Prijatie delegácie z partnerského mesta Essen na Radnici mesta 
Žilina počas minuloročných Staromestských slávností.
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Mesto Žilina si pre 
svojich obyvateľov  
a návštevníkov 
pripravilo v decem-
bri malé prekvape-
nie v podobe novej 
vianočnej výzdoby 
na Mariánskom 
námestí. Oficiálne 
bola rozsvietená 
5. decembra 2017 
popri kultúrnom 
podujatí Mikuláš  
v meste, počas 
ktorého bol rozsvie-
tený aj vianočný 
stromček na Marián-
skom námestí. 

Nová vianočná vý- 
zdoba pozostáva  
z viacerých svetel-

ných prvkov. Na stĺpy verej-
ného osvetlenia boli umie-
stnení anjeli. Malé stromy 
rozžiarili LED reťaze, tak-
tiež boli podsvietené aj lipy. 
Hlavný vianočný strom bol 
ozdobený rôznymi svetielka-
mi a červenými guľami. Far-

skú uličku ozdobili 3 svetelné 
prevesy. Vianočné osvetle-
nie skrášlili aj priľahlé ulice  
v okolí centra mesta. Na uli-
ciach Štúrova, Bottova, Rad-
ničná, Hodžova, Sládkovičo-
va a pred mestským úradom 
bolo na stĺpoch verejného 
osvetlenia rozmiestnených 
spolu 26 kusov svetelných 
vločiek. Celková cena via-
nočného osvetlenia predsta-
vuje sumu 40 000 eur s DPH. 
Oproti predošlej svetelnej 
výzdobe sú nové svetelné  
prvky energeticky úspornej-
šie vzhľadom na to, že ide 
o LED osvetlenie. Konečná 
úspora bude známa až po 
vyúčtovaní energií.  

Ďalšie lokality, v ktorých bola 
inštalovaná vianočná svetel-
ná výzdoba, sú: Národná uli-
ca a Námestie Andreja Hlin-
ku a taktiež všetky prímestské 
časti, ktoré majú svoj vianoč-
ný strom.

REDAKCIA

Nová vianočná výzdoba 
na Mariánskom námestí

Koncom roka sa 
uskutočnili najdôle-
žitejšie preteky  
v Silovom trojboji. 
Išlo o preteky vo 
federácii WPC. 
Športcentra  Žilina 
sa na Majstrovstvá 
sveta kvalifikovalo 
5 pretekárov zo 
Žiliny a hosťujúci 
pretekár za Žilinu  
z Bardejova Marián 
Milý. 

Za Žilinu sa predstavi-
li: Ján Siska ml., Peter 
Funtík, Nikolas Tóth, 

Peter Sakala, Jakub Horči-
čiak.  Preteky boli z časového 
hľadiska veľmi náročné, pre-
tekalo sa do neskorých noč-
ných hodín, dokonca dora-
stenec Nikolas Tóth nastúpil 
na posledný pokus o 2.30 

hod. nadránom a spoločne 
s trénerom Jánom Siskom 
ml. čakali do 4.00 ráno 
na vyhodnotenie. Nikolas 
Tóth sa stal ako dorastenec 
absolútnym majstrom sveta  
a držiteľom nových sveto- 
vých rekordov. Titul si za-
slúžil po poctivej a kvalitnej 
príprave s výborne techni- 
cky zvládnutými pokusmi. 
Ide o talentovaného chlapca 
z Horného Vadičova, ktorý 
svojou skromnosťou a po-
ctivým prístupom k trénin-
gom predčil nielen svojich 
rovesníkov a tým mu patrí 
veľký obdiv. 

Už o pár hodín začínal pre-
tekať Ján Siska ml. spoločne 
s Petrom Funtíkom v tlaku 
na lavičke. Ján Siska ml. vo 
svojej kategórii do 140 kg  
s výkonom 232,5 kg skončil 

na peknom druhom mieste. 
Peter Funtík po zranení  
v rozcvičovaní nemohol na-
stúpiť v plnom výkone  
a musel spoločne s trénerom 
Jánom Siskom ml. kalkulo-
vať s nižšou hmotnosťou. Aj 
napriek zraneniu sa Petrovi 
Funtíkovi podarilo v ka-
tegórii 125 kg vybojovať tak-
tiež pekné druhé miesto. 
Peter Sakala po technickej 
chybe nenastúpil na ďalšie 
pokusy. Jakub Horčičiak 
získal prvé miesto v mŕtvom 
ťahu v kategórii dorastenec 
do 125 kg. Hosťujúci pre-
tekár za Žilinu Marián Milý 
v kategórii Masters nad 40 
rokov si v mŕtvom ťahu za-
bezpečil hneď prvým po-

kusom 180 kg titul majstra 
sveta. Ako posledný z od-
dielu nastúpil tréner Ján 
Siska ml. v mŕtvom ťahu do 
140 kg, kde sa mu podarilo 
vytvoriť nový svetový rekord 
v kategórii submasters 270 
kg a zároveň získal titul maj-
stra sveta. 

Chceli by sme sa poďakovať 
všetkým sponzorom, rek- 
lamným partnerom a hlav-
ne mestu Žilina.  

JÁN SISKA ML.
viceprezident WPC – Slovakia 

predseda a tréner oddielu 
Športcentrum Žilina

Ján Siska: majster sveta v mŕtvom ťahu do 140 kg – svetový 
rekord submasters 270 kg a 2. miesto open 140 kg tlak na lavičke 

Peter Funtík: 2. miesto open 125 kg tlak na lavičke

Nikolas Tóth: majster sveta v silovom trojboji do 125 kg doraste-
nec 18-19, vytvoril 4 svetové rekordy: drep 320, tlak 180, m. tah. 
300 a total 780 kg a stal sa aj absolútnym majstrom sveta dora-
stencov

Jakub Horčičiak: majster sveta v mŕtvom ťahu do 125 kg dorast 18-19

Peter Sakala: nedokončil pretek kvôli technickej chybe 

Výsledky

Majstrovstvá sveta v Silovom trojboji a tlaku 
na lavičke 2017 Moskva (Rusko)

Zásahy pri mimo-
riadnych udalos- 
tiach, akými sú 
požiare, povodne, 
veterné kalamity, 
svahové deformácie 
a pod., sú v meste 
Žilina vykonávané 
okrem základných 
záchranných zložiek 
aj dobrovoľnými 
hasičskými zbormi 
mesta (DHZM) 
Žilina. Na odborné 
vykonávanie uve-
dených zásahov je 
nutná odborná 
príprava. Mesto 
Žilina organizuje pre 
DHZM taktické 
cvičenia zamerané 
na konkrétne činno-
sti.

V októbri minulého 
roka sa v mestskej 
časti Žilina – Bytčica 

uskutočnilo taktické cviče-
nie zamerané na diaľkovú 
dopravu vody. Cvičenia sa 
zúčastnili DHZM z Brod-
na, Bytčice, Mojšovej Lúčky, 
Vrania, Trnového, Zástra-
nia, Žiliny a pozvanie prijali 
aj dobrovoľní hasiči z Lie-
tavskej Lúčky.

Odborný dozor nad dodr-
žiavaním správnosti vyko-
nania cvičenia vykonával 
mjr. Ing. Milan Konárik, ria-
diteľ Okresného riaditeľstva 

HaZZ v Žiline a za mesto 
Žilina Ing. Monika Šullová 
za referát krízového riadenia. 
Pri cvičení sa použila a záro-
veň preverila funkčnosť tech-
nického vybavenia, a to: špe-
ciálny hasičský automobil 
Iveco Daily CAS 15 – 2 ks, 
Ford Tranzit – 2 ks, Renault 
Master, prenosné motorové 
striekačky PS 12 – 6 ks, hadi-
ce B a C, rozdeľovače, prúd-
nice, pretlakové ventily  
a pod. Dobrovoľní hasiči si 
pri spoločnom taktickom 
cvičení preverili svoje znalo-

sti a schopnosti z mana-
žmentu zásahov, kedy sa jeho 
analýza a závery v praxi reali-
zujú veľmi rýchlo, prakticky 
a v niekoľkých sekundách. 
Na záver veľké poďakovanie 
patrí organizujúcej DHZM 
Žilina – Bytčica, ktorej členo-
via sa postarali o výborné te-
chnické podmienky a aj  
o občerstvenie v chladnom  
a upršanom počasí.

ING. MONIKA ŠULLOVÁ 
referát krízového riadenia

Mestský úrad  v Žiline

Taktické cvičenia pre DHZM 

Mesto Žilina bude  
v rámci nemotorovej 
dopravy v roku 2018 
realizovať projekt  
z Integrovaného 
regionálneho operač-
ného programu  
s názvom „Cyklistic-
ká komunikácia V6“ 
v meste Žilina. 

Zámerom projektu je 
pomocou opatrení na 
podporu cyklodopravy 

zvrátiť negatívnu situáciu 
dopravy v Žiline a zlepšiť ži-
votné podmienky v meste. 
Z dlhodobého horizontu 
plánujeme realizovať rozsia-
hlu sieť cyklotrás, ktoré však 
kvôli rôznym prekážkam, či 
už majetkového, dopravného 
alebo iného charakteru, nie je 
možné riešiť v krátkom čase. 
V tomto roku sa pristúpi  
k vybudovaniu 2 úsekov 
cyklotrasy V6 a  prepoja sa 
dve najväčšie sídliská v me-
ste: Solinky a Vlčince a záro-
veň sa umožní napojenie 
cyklotrasy V6 na existujúcu 
cyklotrasu H2. 

Realizáciou projektu bude 
vybudovaný nový úsek 
cyklotrasy od otočiska trolej-
busov na Fatranskej ulici až 
po areál Žilinskej univerzity 
a na druhej strane krátky 

úsek na Centrálnej ulici, 
ktorý prepojí V6 s existujú-
cou cyklotrasou H2 pri lávke 
pre peších, oddeľujúcej sídli-
sko Solinky od sídliska Hliny 
VI. Realizácia obidvoch 
úsekoch je plánovaná súbež-
ne na obdobie 03/2018 – 
12/2018. 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu: 

185 909,72 eura
Nenávratný finančný 
príspevok z EÚ a ŠR: 

176 614,23 eura 
Vlastné spolufinancovanie: 

 295,49 eura

Hlavným cieľom projektu je 
prispieť  k podpore bezpečnej 
a ekologickej dopravy v me-
ste Žilina a zároveň zvýšiť 
atraktivitu a prepravnú kapa-
citu nemotorovej dopravy, 
konkrétne cyklistickej. Pred-
pokladá sa aj zníženie neho-
dovosti v danom území, 

ktoré v súčasnosti vykazuje 
dopravné zaťaženie na úrov-
ni cca 6 500 osobných vozi-
diel za 24 hodín. 

Celkovo sa vybuduje 231,43 
metra cyklotrasy V6 na Cen-
trálnej ulici po pešiu lávku na 
sídlisku Solinky  a 423,40 
metra úseku cyklotrasy od 
hlavného vchodu Lesoparku 
Chrasť po otočku trolejbusov 
na sídlisku Vlčince. Realizá-
ciou tohto úseku cyklotrás sa 
zvýši bezpečnosť cyklistov aj 
chodcov, predpokladá sa zní-
ženie nehodovosti a prispeje 
k zlepšeniu podmienok pre 
cyklistiku v danej lokalite. 
Projekt zároveň zohľadňuje 
potreby zdravotne znevý-
hodnených, čím zabezpečuje 
zvýšenie ich bezpečnosti ako 
užívateľov nemotorovej do-
pravy.
 

REDAKCIA

V Žiline pribudne nová 
cyklistická komunikácia

Mesto Žilina organizuje pre DHZM taktické 
cvičenia zamerané na konkrétne činnosti.

Vybudovaním novej cyklotrasy sa prepoja sídliská Solinky a Vlčince.

Koncom roka sa uskutočnili najdôležitejšie 
preteky v Silovom trojboji.

Celková cena vianočného osvetlenia 
predstavuje sumu 40 000 eur s DPH.

Cvičenia sa zúčastnili DHZM z Brodna, Bytčice, Mojšovej Lúčky, 
Vrania, Trnového, Zástrania, Žiliny a pozvanie prijali aj dobrovoľní 
hasiči z Lietavskej Lúčky.
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Niekoľko stoviek detí 
privítalo v utorok 5. 
decembra 2017 dlho 

očakávaného Mikuláša, ktorý 
so svojím sprievodom prešiel 
po celom meste. Svoju púť 
zakončil priamo na Marián-
skom námestí, kde naňho 
čakalo niekoľko stoviek detí. 
Následne vianočná atmosféra 
odštartovala slávnostným 
rozsvietením vianočného 
stromčeka, na ktorom sa po-
dieľal zástupca primátora Pa-
trik Groma. Aj napriek chlad-
nému počasiu sa deti tešili 
bohatému kultúrnemu pro-
gramu. Naplnilo sa i verejné 
klzisko, ktoré je každoročne 
neoddeliteľnou súčasťou Via-
nočných trhov v Žiline.

V Žiline prebiehal vianočný program 
pre malých i veľkýchKniha „Stratená 

Žilina 1“ získala  
prestížnu cenu Zlatá 
pečať v kategórii 
KNIHA. V publikácii 
sa možno dočítať  
o osobnostiach, 
veciach, domoch  
a celých štvrtiach 
mesta Žilina, ktoré 
sa stratili v tomto, 
ale predovšetkým  
v minulom storočí. 
Ide o zaujímavé 
čítanie nielen pre 
pamätníkov.

Kniha pochádza z au-
torského pera Patri-
ka Gromu, Milana 

Nováka, Miroslava Pfliegla 
st. a Petra Štanského. Gra-
ficky sa na nej podieľali Mi-
roslav Pfliegel ml. a Tibor 
Majerčík. Knihu dotvárajú 
ilustrácie prof. Mojmíra Vl-
kolačka a akad. mal. Stana 
Lajdu. Knihu vydalo ALL 
MEDIA s.r.o. Práca toh-
to zoskupenia autorov bola 
ocenená Zlatou pečaťou už  
v roku 2015, a to za knihu 
„Žilina vo svetle lámp – (Ne)
zabudnutá história energe-
tiky“. Poslaním súťaže Zlatá 
pečať je morálne a spoločen-
sky oceniť a spropagovať špič-
kové polygrafické diela a tým 
podporiť rozvoj polygrafie na 
Slovensku. Pre ocenených je 
to zároveň možnosť vstúpiť 

nielen na domáci trh, ale aj 
na ten zahraničný. Orga-
nizátorom súťaže je Zväz po-
lygrafie na Slovensku a tento 
rok išlo už o jej 24. ročník. 

„Ako som už v minulosti po-
vedal, napísať dobrú knihu je 
ako postaviť chrám. Čím 
kvalitnejší a krajší je chrám, 
tým viac ľudí doň vstúpi. 
Táto kniha sa opäť zaradila 
medzi skvosty historických 
diel o Žiline. Vyzdvihnem 
však aj jej vedeckú úroveň, 
pretože kniha bola tvorená 
na základe dlhoročného ar-
chívneho výskumu. I keď sa 
investícia do publikácie vo 
výške 25 000 eur nikdy ne-
vráti, hrejivý pocit jej výni-
močnosti ako studnice po-
znania je primeranou 
náhradou,“ vyjadril sa jeden 
z autorov Patrik Groma. 

Cena potešila i Miroslava 
Pfliegla st.: „Je to vzácne oce-

nenie. Veľkú zásluhu majú na 
tom grafici a, samozrejme,  
i všetci autori. K písaniu 
knihy sme pristupovali dôs- 
ledne a so srdcom.“

„Na knihe sme s kolektívom 
autorov začali pracovať už  
v roku 2011, postupne sme 
skúmali archiválie, noviny,  
fotografie, komunikovali  
sme s mnohými Žilinčanmi  
a pamätníkmi, ale i odborník- 
mi z oblasti letectva, lodnej 
dopravy a inými ľuďmi, aj  
s vyše 90-ročnými pamätní-
kmi. Výsledkom sú overené 
fakty uverejnené v tejto  
nádhernej publikácii. Jej čaro 
dopĺňajú kresby vyjadrujúce 
fantáziu umelcov a znalcov 
mesta, akými sú Mojmír  
Vlkolaček a Stano Lajda,“ 
vyjadril sa k vzniku a tvorbe 
knihy Peter Štanský.

REDAKCIA 

Najkrajšia slovenská kniha je opäť o Žiline

Mestské divadlo 
Žilina pripravuje  
v januári novú  
inscenáciu. Prvé dva 
týždne nového roka 
sa ponesú v duchu 
príprav, ktoré vyvr- 
cholia 12. 1. 2018  
o 18.00 hod. verej-
nou generálkou  
a 13. 1. 2018 o 19.00 
hod. premiérou hry 
SMRŤ SA VOLÁ 
ENGELCHEN.  

Pôjde o uvedenie no-
vej dramatizácie diela 
žurnalistu a spisovateľa 

Ladislava Mňačka a na žilin-
skom javisku po dlhej odml-
ke prezentovanie vojnovej 
drámy. Autorove osobné 
skúsenosti z vojny a partizán-
skych bojov sú zakompono-
vané do strhujúceho príbe-
hu odohrávajúceho sa na 
sklonku vojny, bez príkras  
a surovo sú odhaľované fak-
ty o krutosti a zvrhlosti voj-
ny. Dej tvoria spomienky  
a rozprávanie zraneného par-
tizána. Jeho myseľ rozbaľuje 
v pamäti obrazy desivých 
udalostí prežitých v ho- 
rách, pri bojoch a ukrývaní sa  
v neľudských podmienkach. 
Mňačko realisticky zobrazil 
dosah vojny na charakter 
ľudí, ich dôstojnosť, vnútor-
nú integritu a stratu hod-
nôt a sebaúcty. Vojna ako  
zhmotnené zlo nemá víťazov, 
iba porazených. Počas dru-
hej svetovej vojny vypálilo 

komando SS moravskú obec 
Ploština. Ladislav Mňač-
ko bol ako mladý partizán 
svedkom týchto udalostí.  
V jeho najznámejšom pro-
tivojnovom románe Smrť  
sa volá Engelchen autor 
znovu rozpráva svoj príbeh 
prostredníctvom mladého 
partizána Voloďu. Spočiatku 
dobrodružný partizánsky 
život je osudovo pretkaný 
láskou k záhadnej Marte. 
Táto žena prinesie do drsné-
ho partizánskeho prostredia 
spaľujúcu túžbu aj smrteľné 
nebezpečenstvo. Začína boj 
o holý život a záchranu ľud-
skosti. Po vojne treba chytiť 
vinníkov, lenže vojna nemá 
víťazov a porazených. Čo 
nakoniec spasí zranené 
duše?

Účinkujú: M. Koleják, M. 
Tomasy, B. Bačo, J. Dobrík, 
I. Kubáčková, A. Nováková, 
T. Peršić, I. Pagáčová, D. 
Uzsák, v réžii Tomáša Pro-
cházku.

Okrem inscenácií z repertoára 
Mestského divadla Žilina sa 
diváci môžu tešiť aj na hosťujú-
ce predstavenia. V pondelok 
22. 1. 2018 to bude hra Otvo-
rené manželstvo. Komédia  
o svojráznom manželskom 
páre a večnom konflikte 
mužského a ženského princí-
pu. Kam až sme schopní zájsť 
v snahe oživiť vyhasnutý ošiaľ 
lásky? Dokážeme odpustiť 
partnerovi neveru? 

Prispôsobíme sa „otvorené-
mu manželstvu“? Účinkujú: 
Anka Šišková a Ady Hajdu, 
v réžii Eduarda Kudláča.

V nedeľu 28. 1. 2018 príde Di-
vadlo Jonáša Záborského Pre-
šov odohrať predstavenie Au-
diencia. Hru Audiencia 
napísal Václav Havel v roku 
1975. V tej dobe pracoval ako 
robotník v trutnovskom pivo-
vare. V pivovare sa tiež celá 
hra odohráva a postava Ferdi-
nanda Vaňka nesie Havlove 
autobiografické rysy. Druhou, 
a hlavnou, postavou je Sládek, 
priamy Vaňkov nadriadený, 
ktorý naňho má dosť neob-
vyklú prosbu. Neobvyklú 
očami dnešných dní, ale  
v čase normalizácie, kedy ži-
voty ľudí písali každý deň 
nové absurdné drámy, až taká 
neobvyklá nebola. Hra Au-
diencia sa stala slávnou aj 
vďaka samizdatovej audio na-
hrávke dlho predtým, než 
mohla byť uvedená na česko-
slovenských javiskách a je po-
zvaním do čias, kedy na 
stenách škôl a úradov visel 
portrét Gustáva Husáka. 

Diváci sa tiež môžu tešiť 21. 1. 
2018 na obľúbenú talkshow 
Vitajte doma s, v ktorej bude 
hosťom šarmantnej mo-
derátorky Soni Műllerovej, 
divadelný filmový a dabin-
gový herec Boris Farkaš. 

Janka Hubočanová
Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina v novom roku 

Počas vianočného obdobia si v rámci programu mohli prísť na 
svoje malí i veľkí. Do mesta zavítal Mikuláš, ktorý spolu zástup-
com primátora Patrikom Gromom rozsvietil na Mariánskom náme-
stí vianočný stromček, pripravené boli i Vianočné trhy, ktorých 
vôňa a atmosféra sa šírila po celom centre mesta.

Vianočné trhy plné dobrého 
jedla, pitia a remeselných 
výrobkov, ktoré pre všetkých 
návštevníkov pripravilo mesto 
Žilina, prebiehali od 24. no-
vembra do 23. decembra 2017. 
Vianočné trhy mali aj chari-
tatívny charakter, v jednom zo 
stánkov sa za dobrovoľnú cenu 
predával Primátorský punč, 
ktorého výťažok poputuje do 
Nadácie mesta Žilina. Žilinča-
nia a návštevníci mesta sa tak 
mohli osobne stretnúť   
s primátorom a predstaviteľmi 
Mestského úradu v Žiline. 
Uprostred trhov bol umiest-
nený i tradičný drevený  
betlehem.

Na svoje si mohli prísť  
i priaznivci zimných športov 
– snowboardinug a lyžova-
nia. Exhibícia Big Jump otvo-
rila zimnú sezónu v piatok 
15. decembra 2017 na Náme-
stí Andreja Hlinku. Snow- 
board a freeski jazdci pred-
viedli extrémne skoky do na-
fukovadla priamo pod holým 
nebom. Tento projekt bol 
zrealizovaný v spolupráci  
s mestom Žilina, OOCR 
Malá Fatra, Universal Media 
nadšencov a množstvo  
ďalších partnerov podujatia. 
Priaznivci behu si zas vyc-
hutnali každoročný Vianoč-
ný beh, ktorý sa konal 16. 
decembra na Vodnom diele 
Žilina. 

REDAKCIA

Autori knihy – zľava: Miroslav Pfliegel, Patrik Groma a Peter Štanský

Slávnostné rozsvietenie vianočného 
stromčeka na Mariánskom námestí 

Vianočné trhy boli opäť plné dobrého 
jedla, pitia a remeselných výrobkov.

Uprostred trhov bol umiestnený i tradičný drevený betlehem.

Na 16. ročníku Vianočného behu sa 
zúčastnilo 800 bežcov a 50 plavcov. 
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RÔZNE JANUÁR  20188
Kronika mesta Žilina  
Mesiac január v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

Takto môžu skončiť bicykle, 
ktoré mesto Žilina zbiera  
v rámci projektu „Kolo pro 
Afriku“. Bicykle, ktoré už boli 
prevezené do miestnych škôl 
v Gambii, odovzdávajú jedno-
tlivým žiakom, ktorí naň majú 
nárok. 

Priamo v dejisku v Gambii boli 
ľudia, ktorí sa na projekte po-
dieľajú, odovzdávajú bicykle  
a informujú o zbierke aj zo Žiliny. 
Bicykle, ktoré Žilinčania odovz-
dali v rámci vyhlásenej zbierky, 
sa momentálne opravujú  
v Ostrave a budú transporto-
vané v ďalšom termíne. 

Zbierka je stále otvorená a bicykle môžete darovať na Mestskom úrade 
v Žiline. Kontakt 0908 918 972.

Bicykle zo Žiliny na ceste 
do africkej Gambie 

Koncom roka zaznelo na žilinskej radni-
ci po 60 rokoch spoločné „áno“ manže-
lov Šmárikovcov. K významnej udalosti 
im prišiel zablahoželať primátor mesta 
Igor Choma. Diamantová svadba man-
želov Šmárikovcov sa uskutočnila  
v obradnej sieni Radnice mesta Žilina. 
Po slávnosti sa manželia zapísali do 
Pamätnej knihy mesta Žilina.

„Je pre mňa cťou zúčastniť sa diamantovej svadby dvoch ľudí, ktorí spolu prežili viac ako 
pol storočia. Srdečne im blahoželám a prajem mnoho ďalších spoločných rokov v kruhu 
rodiny,“ povedal primátor Igor Choma.

Diamantová svadba manželov Šmárikovcov

1993
1. 1. bol prvý deň existencie 
samostatnej Slovenskej repu-
bliky. Federálne zhromažde-
nie schválilo dňa 25. novem-
bra 1992 zákon o rozdelení 
Československa (vtedy Českej 
a Slovenskej Federatívnej Re-
publiky). Rozdelenie štátu 
prebehlo kultivovaným spô- 
sobom, bez akýchkoľvek inci-
dentov. Vznik Slovenskej re-
publiky oslavovali ľudia po 
celom území. Aj v Žiline sa na 
Námestí Andreja Hlinku 
zhromaždilo asi 5 000 ľudí, 
aby spoločne oslávili túto sku-
točnosť. 

1. 1. vznikla Prvá komunálna 
banka, a. s. (PKB), so základ-
ným vkladom 300 miliónov 
Sk. Akcionármi banky boli 
mestá a obce Slovenska. Naj-
väčším akcionárom bolo mesto 
Žilina. POZN. banka po zmene 
vlastníckych práv neskôr vystu-
povala pod menom Dexia  
a dnes je to Prima banka. 

1998
7. 1. bol otvorený Dom Mati-
ce slovenskej na Hollého uli-
ci č. 13. Budovu bývalého 
skautského domu (neskôr  
v nej sídlil Slovenský rybár-
sky zväz a podnik Kovosluž-
ba) odpredalo mesto Žilina 
Matici slovenskej za symbo-
lickú 1 Sk.

23. 1. sa konal výjazd vlády 
Slovenskej republiky do Ži-
linského kraja. Žilinu na- 
vštívil predseda vlády Vla-
dimír Mečiar a ministri 
Karol Česnek (hospodár-
stvo), Gustáv Krajčí 
(vnútro), Ján Sitek (obra-
na), Eva Slavkovská (škol-
stvo). 

26. 1. primátori krajských 
miest Slovenska založili v Ži-
line stavovskú, apolitickú or-
ganizáciu Klub 8. Okrem 
primátora Žiliny Jána Slotu 
do klubu vstúpili primátori 
všetkých krajských miest 
Slovenskej republiky: Banská 
Bystrica – Igor Presperín, 
Bratislava – Peter Kresánek, 
Košice – Rudolf Schuster, Ni-
tra – Vladimír Libant, Prešov 
– Jozef Kopčák, Trenčín – 
Dušan Žiška, Trnava – Štefan 
Bošňák. Cieľom Klubu 8 je 
spolupráca najdôležitejších 
miest Slovenska pri riešení 
problémov, ktoré sú v mno-
hom odlišné od problémov 
iných miest.

2003
15. 1. vláda Slovenskej repu-
bliky na svojom zasadnutí 
rozhodla o.i. o zrušení desia-
tok „malých“ železníc. Toto 
opatrenie sa dotklo aj žele-
zničnej trate Žilina – Rajec, 
ktorá je v prevádzke už od 
roku 1899. POZN. železnicu 
do Rajca sa však neskôr po 
rokovaniach podarilo pone- 
chať.

27. 1. Štátny komorný orche-
ster sa vrátil z umeleckého 
zájazdu po Španielsku. Cel-
kove vystúpil 33-krát  
v mnohých španielskych me-
stách a na Gibraltáre. Hu-
dobníci precestovali doved-
na 22 500 km.

2008
1. 1. mesto Žilina si tento rok 
pripomínalo 800. výročie od 
prvej písomnej zmienky. 
Najstarší dokument vzťa-
hujúci sa k Žiline bol vydaný 
nitrianskym županom 
Tomášom v roku 1208 a urči-

li sa v ňom hranice majetkov 
Nitrianskeho biskupstva  
v Trenčianskej stolici. Žilina 
sa v listine spomína ako „zem 
Žilina“, latinsky „terra de Seli-
nan“. Originál listiny sa na-
chádza v Maďarskom krajin-
skom archíve v Budapešti.

1. 1. od tohto dňa bolo ob-
medzené parkovanie a pohyb 
motorových vozidiel v histo-
rickej časti Žiliny. Pohyb vozi-
diel bol obmedzený mimo 
času vyhradeného na zásobo-
vanie. Vjazd a zotrvanie sa 
spoplatnilo podľa sadzob-
níka, ktorý bol schválený po-
slancami mestského zastupi-
teľstva. 

2013
1. 1. mesto Žilina začalo od  
1. januára realizovať projekt  
s názvom Účinné vzdeláva-
nie detí z marginalizovaných 
rómskych komunít (MRK)  
a ich rodinných príslušníkov. 
Cieľom projektu je zvýšenie 
vzdelanostnej úrovne a osob-
nostného rozvoja detí a mlá-
deže, ako aj dospelých osôb  
z MRK uplatňovaním 
účinných foriem vzdelávania 
a ich doplnkových aktivít.

10. 1. v Dome umenia Fatra 
sa konal tradičný novoročný 
koncert Štátneho komorné-
ho orchestra Žilina, ktorý je 
každoročne symbolickým 
hudobným prípitkom a vstu-
pom do ďalšieho roka plného 
skvelých hudobných zážit-
kov. Orchester dirigoval šéf-
dirigent ŠKO Oliver Doh-
nányi. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár 

Počas zimných mesiacov je nutná aj údržba mestských komunikácií. Tú v zmysle Ope-
račného plánu zimnej údržby zabezpečuje spoločnosť Žilinské komunikácie,  
a. s., ktorá vykonáva podľa potreby posypanie povrchu vozoviek inertným a chemic-
kým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu.

Zimná údržba ciest a chodníkov je zabezpečená

Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekvento-
vaných ulíc s premávkou mestskej hromadnej dopravy. V tomto roku bude mať mesto na 
skládke posypového materiálu v areáli firmy Žilinské komunikácie k dispozícii približne 700 ton 
inertného posypového materiálu a 950 ton (+ 500 ton v zálohe) chemického posypového ma-
teriálu. Zimná údržba ciest je zabezpečená pre cesty v celkovej dĺžke 255 km a pešie komu-
nikácie v celkovej dĺžke 63 km. Pre občanov bude opäť k dispozícii nepretržitá dispečer-
sko-spravodajská služba (041/ 565 23 71), na ktorej môžu nahlasovať problémy s prejazdnosťou 
ciest alebo chodníkov. Upozorňujeme však na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 15/2009. Zimnú údržbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k nehnu-
teľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 15/2009 povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. 
Zimnú údržbu parkovísk sú povinní zabezpečiť príslušní zmluvní nájomcovia. 


