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V auguste vás pozývame na tieto podujatia: 

Viac info na strane č. 7

Mesto Žilina ocenilo 
významné osobnosti          str. č. 5

•  Stredoveký deň – 10. augusta na Mariánskom námestí 
•  Bavme sa varením  – 17. augusta na Mariánskom námestí
•  Ľudovo umelecké remeslá – od 24. do 25. augusta na Mariánskom námestí 

Priateľstvo medzi mestami 
Žilina a Essen naberá 
ďalší rozmer                         str. č. 4

Žilinské kultúrne leto odštartovalo už v júni medzinárodným festivalom animovaného filmu Fest Anča. 
Počas augusta aj septembra je pripravený pre Žilinčanov a návštevníkov mesta ďalší kultúrny, ale aj 
športový program. 
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Mesto Žilina zvažuje kúpu 
elektromobilu                      str. č. 2 

Nové osvetlenie v časti Staré mesto – Malá Praha 

Aj počas tohto leta mohli malí školáci plnohodnotne využiť prázdninové dni a prihlásiť sa 
na Žilinskú detskú univerzitu, aby rôznymi aktivitami vzbudili u seba zvedavosť a záujem  
o objavovanie okolitého sveta. Žilinská univerzita otvorila svoje brány pre deti už po 14-krát 
a touto zaujímavou formou vzdelávania chce mladým ľuďom ukázať, že vzťah k vede  
a technike môže byť viac než pozitívny. Študenti Žilinskej detskej univerzity mali 9. – 13. 
júla 2018 bohatý program plný prednášok, cvičení, ale aj hier. Pod vedením doc. PaedDr. 
Petra Hockicka, PhD. sa deti mohli viac dozvedieť o tom, ako fungujú telefóny, autá, vlaky, 
vesmír, ako sa veci hýbu, ako vyzerá ľudské telo zvnútra, ako fungujú webové stránky  
a veľa iných zaujímavostí. Na slávnostnom otvorení tohto milého podujatia 9. júla zaželal 
deťom zástupca primátora Patrik Groma veľa zážitkov a vedomostí aj nových kamarát-
stiev. Po absolvovaní týždenného štúdia sa v piatok 13. júla konali promócie, kde čerstvým 
bakalárikom a inžinierikom zagratulovali zástupcovia primátora Patrik Groma a Anton  
Trnovec. Žilinská detská univerzita tak úspešne ukončila svoj 14. ročník.

Žilinská detská univerzita otvorila svoje brány 
pre žiakov už po 14-krát

Žilinské kultúrne leto pokračuje

Modernizácia odborných 
učební a školských knižníc 
Vďaka nenávratnému finančnému 
príspevku  z Integrovaného regionál-
neho operačného programu mesto 
zmodernizuje deväť základných škôl. 
Plánovaná obnova sa týka aj Základnej 
školy na Karpatskej ulici, kde sa vďaka 
dotácii zriadia odborné učebne pre in-
formatiku, prírodovedu, polytechniku, 
jazyková učebňa a školská knižnica. 
Mesto na tento projekt získalo príspe-
vok vo výške 178 000 eur. Modernizo-
vať sa bude tiež v Základnej škole  
s materskou školou na Ulici sv. Goraz-
da, v Základnej škole Vendelína Javor-
ku...                         

 Celý článok na str. č. 2

Žilinčan Peter Dolník ako 
prvý Slovák pokoril 
tzv. trojkorunu v diaľkovom 
plávaní                                  str. č. 3

Tento rok uplynulo presne 100 rokov od popravy slovenských vojakov, ktorí stáli za 
najväčšou živelnou vzburou v rakúsko-uhorskej armáde počas 1. svetovej vojny  
v srbskom Kragujevaci. Medzi vzbúrenými príslušníkmi „drotárskeho“ 71. pešieho 
pluku boli aj vojaci z okolia Žiliny.  

Ortieľ smrti zastrelením si vypočul aj rodák z Považského Chlmca, vojak Ondrej Baláž. Únia 
vojnových veteránov Slovenskej republiky Žilina – Martin sa podujala zorganizovať pri tejto 
príležitosti pietny akt vysypaním hliny z rodných miest popravených vojakov zo Slovenska 
na ich hroby v Kragujevaci. Kúsok svojej rodnej zeme bude mať na mieste svojho posled-
ného odpočinku rozsypanú aj náš rodák Ondrej Baláž vďaka zástupcom mesta Žilina.  
Zástupca primátora Patrik Groma spolu s poslancami žilinského mestského zastupiteľstva 
Emíliou Talafovou a Jánom Pažickým odobrali symbolickú hlinu z parku v Považskom 
Chlmci, a tú vojnoví veteráni priviezli do ďalekého Srbska. 

„Nesmieme zabúdať na našich hrdinov. Som rád, že klub vojnových veteránov prišiel s ta-
kouto iniciatívou a my sme si mohli uctiť pamiatku nášho rodáka,“ uviedol zástupca primáto-
ra Patrik Groma. Mesto podľa jeho slov pripravuje popravenému vojakovi Ondrejovi  
Balážovi i osadenie pamätnej tabule v jeho rodnom Považskom Chlmci. 

Na hrob popravenéhožilinského vojaka v Srbsku  
vysypali kus rodnej hrudy 
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Vlasta Grajciarová 
hlavná kontrolórka 
mesta Žilina  

Žilinský mestský 
úrad plánuje kúpiť 
nový elektromobil. 
Využívať ho budú 
zamestnanci úradu 
pre služobné účely. 

Mesto zaslalo žia-
dosť na Environ-
mentálny fond  

o dotáciu, ktorej maximál-
na výška je 30 000 eur, 
pričom samosprávy musia 
hradiť aspoň päť percent 
ceny auta. Kúpou nového 
elektromobilu chce me-
sto pokračovať v podpore 
elektromobility, dosiahnuť 
zníženie množstva vypus- 
tených znečisťujúcich látok 
do ovzdušia a prispieť tak 
k ochrane životného pros- 
tredia. 

„Elektromobily sú budúc- 
nosťou modernej ekologic-
kej dopravy. Plnia svoj účel 
pri preprave osôb a záro-
veň neprodukujú exhaláty, 
ktoré majú negatívny vplyv 
na naše zdravie. Podobné 
ekologické autá už v našom 
vozovom parku vlastníme 
a osvedčili sa,“ povedal 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma.

„Ak bude naša žiadosť 
schválená, začneme vozidlo 
obstarávať. Podľa požiadav-
ky by malo ísť o elektromo-
bil kategórie M1 typu BEV 
(batériové elektrické vozid-
lo), s výkonom elektromo-
tora od 18 kW do 150 kW 
vrátane,“ vysvetlil Milan 
Lipka, vedúci odboru pro-
jektov EÚ Mestského úradu 
v Žiline. Presný výkon mo-
tora bude podľa neho sta-
novený až po úspešnom 
ukončení procesu verejné-
ho obstarávania. „Celkové 
žiadané výdavky sú vo výš-
ke 31 578 eur, z toho dotá-
cia v prípade schválenia 

bude 30 000 eur a mesto 
Žilina bude spolufinanco-
vať tento projekt sumou  
1 578 eur,“ dodal Milan 
Lipka.

Výhodou elektromobilov je 
nulová produkcia emisií, 
zníženie prevádzkových 
nákladov či nižšia hlučnosť. 
Elektromobily sú poháňané 
elektrickým motorom, 
ktorý je napájaný elektric-
kou energiou uloženou  
v batérii.

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Mesto Žilina zvažuje kúpu elektromobilu 
Podali sme žiadosť o dotáciu

Výhodou elektromobilov je nulová produkcia emisií, zníženie 
prevádzkových nákladov či nižšia hlučnosť.

Žilinskej radnici sa 
podarilo získať 
ďalšie nemalé 
finančné pros- 
triedky z eurofon-
dov. Tentoraz do 
mestskej kasy 
pritečie takmer 
milión eur na vybu-
dovanie a zlepšenie 
technického vyba-
venia jazykových 
učební, školských 
knižníc a odborných 
učební v žilinských 
základných školách. 

Vďaka nenávratnému 
finančnému príspev-
ku  z Integrovaného 

regionálneho operačného 
programu mesto zmoder-
nizuje deväť základných 
škôl. Plánovaná obnova sa 
týka aj Základnej školy na 
Karpatskej ulici, kde sa vďa-
ka dotácii zriadia odborné 
učebne pre informatiku, 
prírodovedu, polytechniku, 
jazyková učebňa a školská 
knižnica. 

„Cieľom týchto projektov je 
zlepšiť prípravu v prírod- 
ných vedách prostredníc- 
tvom zriadenia prírodoved-
ných učební, ďalej  
v oblasti cudzích jazykov 
prostredníctvom zmoderni-
zovania jazykových učební  
a zlepšenie počítačovej gra-
motnosti prostredníctvom 
nových učební informatiky,“ 
vysvetlil Milan Lipka, vedú-

ci odboru projektov EÚ  
Mestského úradu v Žiline.

Mesto na tento projekt 
získalo príspevok vo výške 
178 000 eur. Modernizovať 
sa bude tiež v Základnej 
škole s materskou školou na 
Ulici sv. Gorazda, v Základ-
nej škole Vendelína Javorku, 
v Základnej škole Sloven-
ských dobrovoľníkov a v 
Základnej škole na Martin-
skej ulici. V týchto ško- 
lách sa zrenovujú učebne  
i školské knižnice. Obnova 
tried odborných predmetov 
prebehne aj v Základnej 
škole na Limbovej ulici a v 
Základnej škole a materskej 
škole na Gaštanovej ulici. 
Celkom nové učebne pri-
budnú v Základnej škole na 
Námestí mladosti, kde sa 
plánujú vybudovať aj 
jazykové učebne. Škola 
získala na tento projekt 

nenávratný finančný príspe-
vok vo výške takmer 80 000 
eur. 

„V oblasti techniky naše 
základné školy disponujú 
obmedzenými kapacitami 
podporujúcimi polytechnic-
kú výchovu. Vzhľadom na 
záujem základných škôl za-
bezpečiť pre svojich žiakov 
primerané podmienky pre 
rozvoj kľúčových kompe-
tencií v súlade s požiadavka-
mi ich budúcej profesijnej 
orientácie a potrebami trhu 
práce majú školy veľký záu-
jem na vybudovaní odbor-
ných učební aj na podpore 
polytechnickej výchovy,“ 
uzavrel Milan Lipka. 

Kolektív autorov 
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Modernizácia odborných učební 
a školských knižníc 

Novým hlavným kontro-
lórom mesta Žilina sa stala 
Ing. Vlasta Grajciarová, 
ktorá má cenné skúsenosti 
s prácou v samospráve. 
Pani Vlasta Grajciarová 
pochádza z Ďurčinej pri 
Žiline a žila v Rajci. Po 
skončení vysokej školy za-
čala pracovať v Martine  
v reštauračnej oblasti a od 
roku 1991 pôsobí na Mest- 
skom úrade v Martine. 
Najskôr pracovala ako 
rozpočtárka a neskôr sa 
stala vedúcou ekonomic-
kého odboru. Práca, ktorá 
zahŕňa tvorbu rozpočtu, 
sledovanie čerpania príj-
mov a výdavkov, úverovú 
politiku mesta, miestne 
dane a poplatky, si vyža-
duje precíznosť, odbor-
nosť a najmä vzťah k verej-
ným financiám. „Od 
začiatku mojej práce na 
Mestskom úrade v Marti-
ne som cítila, že je to prá-
ca, ktorá mi „sadla“ a ši-
roký záber ekonomických 
činností v samospráve ma 
baví. Uchádzať sa o pozí-
ciu kontrolórky mesta Ži-
liny bola pre mňa výzva  
a možnosť posunúť sa pro-
fesijne dopredu, preto som 
reagovala na túto ponu-
ku,“ uviedla. Dodala, že sa 
veľmi teší na novú prácu a 
chce ju vykonávať zod-
povedne a nestranne. 
Nová kontrolórka nas- 
tupuje do funkcie 15. au-
gusta 2018 a v prvom rade 
sa chce zoznámiť s odde-
lením kontroly, ktoré za-
bezpečuje kontrolnú 
činnosť v meste Žilina. Sú-
časne sa plánuje čo možno 
najrýchlejšie oboznámiť s 
chodom Mestského úradu 
v Žiline, jeho organizač-
nou štruktúrou, platnými 
všeobecne záväznými na-
riadeniami a internými 
smernicami, aby mohla 
začať kvalifikovane reali-
zovať výkon kontroly.  
V rámci svojich kompe-
tencií bude dozerať najmä 
na dodržiavanie zákonnos- 
ti, účinnosti, hospodárnos- 
ti a efektívnosti pri nakla-
daní s majetkom mesta. 
„Každé mesto na Sloven-
sku je svojím spôsobom 
jedinečné. Pracovať pre 
verejnú správu vnímam 
ako poslanie a možnosť 
uplatniť cit pre spravodli-
vosť a hájiť záujmy obča-
nov,“ povedala nová hlav-
ná kontrolórka. 

Mesto na tento projekt získalo príspevok
vo výške 178 000 eur.

V posledných týž-
dňoch rezonovala  
v meste Žilina téma 
hokeja. Budú  žilin-
skí vlci aj naďalej  
v extralige alebo 
nie? Ide poslancom 
a vedeniu mesta 
naozaj o hokej alebo 
je to všetko len 
cirkus súvisiaci  
s nadchádzajúcimi 
voľbami nového 
primátora? Pozreli 
sme sa na to, ako  
sa veci majú.

Hokej v Žiline má dlho- 
ročnú tradíciu. Zažil 
aj výslnie v podo-

be extraligového titulu, ale 
aj pády v podobe záchrany 
extraligy v barážach. Pod 
vedením Mariana Tittla po 
rokoch bojovala Žilina v play 
off, dokonca v roku 2017 
obsadila medailové 3. miesto. 
MsHK Žilina bol klubom, 
ktorý je z najhoršieho vonku, 
systematicky pracoval, vrátil 
staré dlhy.

Poslanci mestského zastupi-
teľstva i napriek tomu ne-
kompromisne požadovali 
odvolanie predsedu predsta-
venstva Mariána Tittla, ktorý 
4 roky budoval klub a postup- 
ne znižoval jeho dlh. Tak po 
skončení sezóny teda nas- 
túpil do vedenia klubu posla-
nec mestského zastupiteľstva 
– MUDr. Peter Durmis. Po 
dvoch týždňoch vo funkcii 
nadobudol presvedčenie, že 
ak mesto nedá klubu 540 000 
eur na ďalšiu sezónu, klub 
padne na nos. A s takouto po-
žiadavkou prišiel aj na mest- 
ské zastupiteľstvo, a to mu do-
konca zámer vyčlenenia ta-
kejto sumy aj schválilo!  

Avšak i napriek tomu sa pán 
Durmis vyľakal zodpoved-
nosti a spolu s ostatnými 
členmi predstavenstva, 
pánmi Lovíškom a Januš-
kom, sa svojich funkcií vzda-
li – a to len pár dní pred ter-
mínom udelenia extraligovej 
licencie na ďalšiu sezónu, keď 
bolo potrebné podoťahovať 
posledné veci. 

Týmto, samozrejme, vznikol 
problém, žilinský hokej ostal 
bez vedenia vo veľmi citli-
vom čase. Primátor však za-
čal konať. Najprv požiadal 
šéfa Pro-Hokeja Richarda 

Lintnera o predĺženie ter-
mínu na získanie licencie  
o jeden týždeň. Ten vyhovel. 
Následne zvolal mimoriadne 
zastupiteľstvo. Ponúkol funk-
ciu predsedu predstavenstva 
viacerým poslancom, nikto 
však nemal záujem. Preto bol 
nútený zobrať túto zod-
povednosť na seba.  Na zas- 
tupiteľstve požiadal o sumu 
210 000 eur (nie 540, ako žia-
dal poslanec Durmis) a záro-
veň navrhol do funkcií ďal- 
ších členov – pána poslanca 
Jozefa Juriša a Pavla Kurica. 
Predsedom dozornej rady je 
mestský poslanec Branislav 
Delinčák a členmi dozornej 
rady sú po novom Radoslav 
Jakubov (bývalý marketin-
gový manažér hokejového 
klubu) a Anton Trnovec 
(mestský poslanec). Takže sa 
mohli pustiť do práce.

„Povedzme si otvorene, v da-
nej situácii nik nechcel vziať 
tento post. Ale klub je mest-
ský a je v našom záujme, aby 
sme ako mesto urobili všetko 
pre to, aby normálne fungo-
val. Preto som sa rozhodol, 
že sa tejto pozície chopím  
i napriek tomu, že hokeju ne-
jako mimoriadne nerozu-
miem. Ale verím, že po ma-
nažérskej stránke budem 
vedieť klubu pomôcť. Sa-
mozrejme, budem potrebo-
vať pomoc odborníkov, ale 
budem mať okolo seba ľudí, 
ktorým záleží na žilinskom 
hokeji a ktorí sú už dnes na-
klonení urobiť preň maxi-
mum. Ak tu bol hokej sto 
rokov, nemôže padnúť na 
jednej malej kríze, ktorú 
spôsobil nový neschopný 
manažment za dva týždne 
svojej činnosti,“ zdôraznil 
primátor Choma.

Dnes je zrejmé, že žilinskí 
vlci licenciu dostali, môžu 
preto pokračovať vo svojom 
pôsobení v extralige. Skro-
mne, s hráčmi, ktorí si byť  
v mužstve zaslúžia a ktorí ne-
budú mať prehnane vysoké 
platy a požiadavky. Tie budú 
napokon ako vždy zverej-
nené.

Prejeme im zdarnú sezónu.

Kolektív autorov
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Primátor sa nebojí 
zodpovednosti, 
rieši situáciu v hokeji

Žilinskí vlci licenciu dostali a môžu preto 
pokračovať vo svojom pôsobení v extralige.
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Máme za sebou 
polovicu leta, čas 
letných dovoleniek, 
oddychu, dobro- 
družstiev  
a množstva nových 
zážitkov. Aby ste si 
toto všetko užili, 
nemusíte chodiť ani 
ďaleko. Žilina, ako 
aj jej okolie je plné 
krásnych miest  
a zákutí, ktoré sa 
oplatí vidieť.  

Na ďalších stranách 
našich novín po-
núkame množstvo 

tipov na aktivity a atrakti-
vity, ktoré sa dajú v Žiline 
a jej okolí zažiť a vidieť. Či 
už je to návšteva plavárne 
počas horúcich letných dní, 
prechádzka našimi parkmi, 
či aktívny oddych na vod-
nom diele alebo  pri výstu-
pe na vyhliadkovú vežu na 
Dubni. V lete nebude opäť 

chýbať v našom meste ani 
kultúrne vyžitie. Bohatý 
program Žilinského kultúr-
neho leta bude pokračovať 
aj v auguste.  

Čaká nás program, ktorý 
zaujme všetky generácie, 
nadšencov kultúry aj špor-
tu. Máme pred sebou po-
dujatia ako JF BMX free-
style show, Stredoveký deň, 
Ľudovo umelecké remeslá, 
M KREO Žilinský triatlon, 
Bavme sa varením a mnoho 
ďalšieho. Naďalej prebie-
hajú aj koncerty Marián-
skeho leta a Hudobné 
stredy v Sade SNP či letné 
kino. 

Okrem kultúry a zábavy sa 
počas leta v Žiline vykonáva 
aj množstvo prác a rekon-
štrukcií. Vo viacerých ma-
terských a základných 
školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Žilina 

počas prázdnin prebiehajú 
rekonštrukčné práce. Po-
kračujeme aj v rekonštruk-
cii chodníkov a vo výmene 
verejného osvetlenia. 

Prajem vám, aby ste si užili 
zvyšok leta a načerpali ste 
množstvo pozitívnej energie.     

Igor Liška 
prednosta 

Mestského úradu v Žiline 
Aktívne rána, ktoré 
príjemne naštartujú 
telo a upokoja 
myseľ, či tvorivé 
podvečery na 
výtvarníckych 
workshopoch. Aj to 
je pestrá ponuka 
aktivít, ktoré tento 
rok prináša Žilinské 
kultúrne leto do 
priestorov žilin- 
ských parkov. 

Každý rok sa snažíme 
program kultúrne-
ho leta zatraktívniť, 

a preto prichádzame s no-
vinkami, ktoré veríme, že 
pritiahnu záujemcov aj na 
netradičnejšie miesta, na-
príklad do oddychových 
zón. Máme krásne parky,  
v ktorých môžu ľudia ak-
tívne tráviť svoj voľný čas. 
Počas júla a augusta budú 
môcť Žilinčania začať deň 
ranným cvičením jogy. 
Každý utorok a štvrtok 
pozývame všetkých, ktorí 
chcú mať sviežu myseľ  

a zdravé telo do Parku Ľu-
dovíta Štúra na hodinu 
jogy. Lekcie začínajú o 7.00 
hod. a trvajú 60 minút. 

Pre umelecky orientova- 
ných obyvateľov si mesto 
zase pripravilo tvorivé pod-
večery. Výtvarné utorky 
budú prebiehať počas celé-
ho augusta v Sade SNP od 
17.00 hod. Na výtvarnom 
workshope bude všetkým 
záujemcom k dispozícii 
kompletný kresliarsky ma-
teriál a nápomocný lektor. 
Domov si odnesú hotové 
diela a zároveň veľa infor-
mácií o technike prašného 
pastelu a krajinárskej tvor-
be. Netreba sa báť, program 
je prispôsobený aj pre úpl-
ných začiatočníkov. Výtvar-
né utorky na seba obsahom 
nenadväzujú, vždy sa bude 
kresliť iná scéna.
 
Žilinské kultúrne leto od- 
štartovalo už v júni medzi- 
národným festivalom ani-
movaného filmu Fest Anča. 

Počas augusta aj septembra 
je pripravený pre Žilinča-
nov a návštevníkov mesta 
bohatý kultúrny, ale aj špor-
tový program. V auguste 
nebudú chýbať tradičné po-
dujatia ako Stredoveký deň, 
M KREO Žilinský triatlon 
či druhý ročník podujatia 
Bavme sa varením. Tento 
rok sme pripravili v progra-
me aj viacero noviniek, jed-
nou z nich je JF BMX free-
style show.  

„Verím, že pripravený pro-
gram Žilinského kultúrne-
ho leta, ktorý je nabitý roz-
manitým obsahom, priláka 
množstvo divákov. Som 
presvedčený, že návštev-
níkom spríjemnime dovo-
lenkové chvíle a obohatíme 
ich pek-nými zážitkami,“ 
uzavrel primátor mesta Ži-
lina Igor Choma.

Kolektív autorov 
(PČ, EL, AČ, BZ, 
KZ, KŠ, AB, MŽ)  

Žilinské kultúrne leto pokračuje
Tohtoročné novinky pritiahnu Žilinčanov aj do parkov

Vodiči, v týchto úsekoch zvýšte 
svoju opatrnosť 
Letné prázdniny sú 
v plnom prúde  
a veľa ľudí práve  
v tomto období 
vyráža za od- 
dychom. S tým 
súvisí aj zhoršená 
dopravná situácia, 
keď sa najmä  
v popoludňajších 
hodinách presúva 
množstvo doprav- 
ných prostriedkov 
cez naše mesto. 

Na viacerých úsekoch 
žilinských ciest do-
chádza k zhusteniu 

premávky, čo má neraz za 
dôsledok vznik doprav- 
ných kolón a obmedzení. 
Pri nepozornej jazde do-
chádza k dopravným ne-
hodám, ktoré sa často kon-
čia aj tragicky. 

Za I. polrok 2018 Okresný 
dopravný inšpektorát Okres- 
ného riaditeľstva Policajného 
zboru v Žiline zaevidoval 
najviac dopravných nehôd 
na nasledovných komu-
nikáciách v meste Žilina:

• Ulica Antona Bernoláka 
– 3 dopravné nehody bez 
následkov na živote a 
zdraví,
• Bratislavská ulica – 3 do-
pravné nehody bez nás- 
ledkov na živote a zdraví,
• Ulica P. O. Hviezdoslava 
– 3 dopravné nehody, pri 
ktorých bola jedna osoba 
ľahko zranená,
• Ulica 1. mája – 3 dopravné 
nehody, pri ktorých bola 
jedna osoba ťažko zranená,
• Obvodová ulica – 3 do-
pravné nehody, pri ktorých 
boli tri osoby ľahko zra-
nené,
• Predmestská ulica – 3 do-
pravné nehody bez nás- 
ledkov na živote a zdraví,
• Ulica vysokoškolákov – 

13 dopravných nehôd, pri 
ktorých bola jedna osoba 
usmrtená, jedna osoba 
ťažko zranená a dve osoby 
boli ľahko zranené.

Na cestách v okrese Žilina 
bolo za I. polrok 2018 za- 
evidovaných celkom 265 
dopravných nehôd, pri kto- 
rých bolo sedem osôb 
usmrtených, 23 osôb bolo 
ťažko zranených a 100 osôb 
bolo ľahko zranených. 

Okrem dopravných nehôd 
dochádza v našom meste 
často aj k zhustenej premáv-
ke na cestách. Okresný  
dopravný inšpektorát Okres- 
ného riaditeľstva Policajné-
ho zboru v Žiline nevedie 
prehľad miestnych komu-
nikácií v meste Žilina, kde 
dochádza k zhusteniu 
premávky. Avšak na zákla-
de poznatkov pri 
vykonávaní dohľadu nad 
bezpečnosťou a plynu-
losťou cestnej premávky  
v meste Žilina možno kon-
štatovať, že k zhustenej 
premávke dochádza najmä 
na nasledovných miestnych 
komunikáciách:

• Hálkova ulica v úseku od 

križovatky s Veľkou okruž-
nou ulicou po mi-
moúrovňovú križovatku 
Rondel, 
• Ulica vysokoškolákov  
v úseku od križovatky  
s  Tajovského ulicou po kri-
žovatku s Univerzitnou uli-
cou, 
• Kysucká ulica v úseku od 
križovatky s cestou č. I/60 
po križovatku s Hviezdosla-
vovou ulicou. 

Polícia žiada všetkých účas- 
tníkov cestnej premávky, 
aby sa na cestách správali 
disciplinovane, ohľaduplne, 
plne sa venovali vedeniu 
vozidla, sledovali situáciu  
v cestnej premávke a dodr-
žiavali dopravné predpisy. 
Každý účastník cestnej 
premávky môže svojím 
zodpovedným prístupom 
prispieť k väčšej bezpečnos- 
ti na našich cestách. Je dôle-
žité uvedomiť si, že na ces- 
tách nie sme sami a svojou 
bezohľadnou a arogantnou 
jazdou ohrozujeme nielen 
svoj život, ale aj životy 
ďalších účastníkov cestnej 
premávky. 

Kol. autorov (PČ, EL,  AČ, 
BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)

Počas júna sa podarilo 
Petrovi Dolníkovi ako 
prvému Slovákovi pokoriť 
tzv. trojkorunu v diaľko-
vom plávaní. Ide o ma- 
ratónske plavecké 
preteky, ktoré pozostávú 
z troch historicky dôleži-
tých preplavov. 

V tomto roku sa Žilinčan zú-
častnil pretekov okolo Man-
hattanu, ktoré sú dlhé 46 km 
a organizujú sa každý rok. 
Každý z plavcov mal vlastnú 
posádku s loďou a kajakárom, ktorý na plavca dozeral a v prípade komplikácií poskytol 
potrebnú pomoc. Náročné podmienky, ktoré si pre plavcov pripravilo počasie, ich však 
nakoniec neodradili a do vysneného cieľa dorazili po 9 hodinách plávania. 

Po úspešnom preplávaní  kanála La Manche (v roku 2013), kanála Santa Catalina  
(v roku 2016) a tohtoročného okruhu okolo Manhattanu sa Petrovi Dolníkovi podarilo 
skompletizovať tzv. trojkorunu v diaľkovom plávaní. Okrem neho sa tento výkon podari-
lo zaplávať iba 172 ľuďom z celého sveta. Srdečene blahoželáme. 

Kol. autorov (PČ, EL,  AČ, BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)

Žilinčan Peter Dolník ako prvý Slovák pokoril 
tzv. trojkorunu v diaľkovom plávaní

Z podujatia Tvorivé remeselné dielne

Na cestách v okrese Žilina bolo za I. polrok 2018 
zaevidovaných celkom 265 dopravných nehôd.

Foto: archív Petra Dolníka 
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Naše mesto  
navštívila delegácia 
z partnerského 
mesta Essen  
v Belgicku. Stalo sa 
tak pri mimoriadnej 
príležitosti – jeden 
zo zakladateľov 
priateľstva medzi 
oboma mestami, 
pán Marcel Mous,  
si na tohtoročnom 
oceňovaní osob-
ností mesta prevzal 
Cenu primátora 
mesta Žilina za svoj 
prínos pri rozvíjaní 
priateľstva medzi 
mestami Žilina  
a Essen, ako aj 
medzi Slovenskom a 
Belgickom. Program 
návštevy bol bohatý 
a pracovný zároveň.

Delegáciu z Essenu 
viedol primátor Gas- 
ton Van Tichelt, 

ďalšími členmi boli pán 
Frans Schrauwen, bývalý 
primátor a súčasný posla-
nec zodpovedný za medzi- 
národné vzťahy, cestovný 
ruch a miestnu ekonomi-
ku, pani Jokke Hennekam, 
poslankyňa zodpovedná za 
kultúru, seniorov a rodovú 
rovnosť, samozrejme, pán 
Marcel Mous a jeho man-
želka Antonetta Mous De 
Backer. 

Po príchode do Žiliny sa hos- 
tia v pondelok 2. júla zúčas- 
tnili slávnostného oceňova-
nia osobností na Radnici 
mesta Žilina, na ktorom si 
Marcel Mous ocenenie 
prevzal priamo z rúk 
primátora mesta Igora Cho-
mu. Pán Mous svoj príhovor 
predniesol v slovenčine, za 
čo zožal veľký potlesk. Veľkú 
kyticu dostala i jeho man-
želka Antonetta Mous De 
Backer a následne pre nich 
zaznela Zbohom buď, lipová 
lyžka v prevedení Jara Gažu 
a Petra Vaňoučka.

Po skončení slávnosti hostia z 
Essenu pokračovali spolu  
s primátorom mesta Žilina 
na Hôreckú cestu, kde  
v blízkosti zastávky MHD 
primátori oboch miest zasa-
dili dub letný ako prejav dl-
horočnej spolupráce a pria-
teľstva medzi našimi mestami 
i obyvateľmi. Kúsok ďalej 
odtiaľ smerom na Hájik obaja 
primátori slávnostne pres- 
trihli pásku na novovybudo-
vanej ulici, ktorá nesie názov 
Essenská ulica. Rovnako tak 
v meste Essen minulý rok po-
menovali jednu z ulíc Zilina-
straat (Žilinská ulica). Ne-
chýbalo, samozrejme, 
privítanie chlebom a soľou 
spolu s tradičnou hudbou  
a spevom, ktoré zabezpečil 
Folklórny súbor Rozsutec.

Návšteva z Essenu sa počas 
ďalších dní venovala aj pra-
covným záležitostiam  
a návšteve zariadení pre seni-
orov. Na Radnici mesta Žili-
na sa uskutočnilo pracovné 
rokovanie belgickej delegá-
cie s prednostom mestského 
úradu Igorom Liškom, 
vedúcim oddelenia mobility 
Ľubošom Slebodníkom  
a vedúcim oddelenia radni-
ce, zahraničných vzťahov  
a protokolu Andrejom Čer-
nekom. Hlavnými témami 
boli trvalo udržateľný rozvoj 
miest, ekológia a možnosti 
nadviazania spolupráce 
medzi rôznymi záujmovými 
združeniami z oboch miest, 
napr. rada seniorov, mlá-
dežnícky parlament, dobro-
voľní hasiči a iné.

V stredu 4. júla napoludnie 
hostí z Essenu vrelo privítali 
v kultúrnom dome v Bytčici, 
kde sídli denné centrum se-

niorov. V priateľskej at- 
mosfére sa hostia zoznámili  
s vedúcou denného centra 
pani Máriou Židekovou, 
ktorá je zároveň predsedníč-
kou Rady seniorov mesta 
Žilina. Privítania delegácie 
sa zúčastnili viacerí členovia 
rady seniorov i denného 
centra. O kultúrny program 
sa postarala spevácka skupi-
na JAS – Jednoty aktívnych 
seniorov, ktorej hlavným 
cieľom je byť aktívny v rámci 
dobrovoľníctva a spolupra-
covať s každým, kto chce byť 
aktívny v oblasti turistiky, 
športu, kultúry, vzdelávania 
či oživovania tradícií. Na 
záver návštevy si delegácia 
pozrela pamätnú izbu Bytči-
ce a pani Mária Chomiste-
ková hosťom podarovala 
obrazy, ktoré sama namaľo-
vala.

Z Bytčice sa delegácia pre-
sunula do Zariadenia pre 

seniorov – Úsmev na Osiko-
vej ulici na Solinkách, kde 
hostí z Essenu privítala ria-
diteľka zariadenia pani Ale-
na Lišková spolu so zamest-
nancami a obyvateľmi 
zariadenia. Do francúzštiny 
tlmočila pani Marta Hlavin-
ková, jedna z obyvateliek za-
riadenia, ktorá sa narodila 
vo Francúzsku a naďalej ak-
tívne publikuje rôzne články 
v slovenských i francúz- 
skych časopisoch. Návšteva 
si prezrela priestory zariade-
nia, ktoré poskytuje celoroč-
ný pobyt 64 klientom –  
seniorom, s rôznym 
stupňom odkázanosti.

Neskôr popoludní sa de-
legácia prešla po novozre-
konštruovanom Parku Ľu-
dovíta Štúra na Bôriku, kde 
sa pri workoutovom ihrisku 
stretla s predsedom Žilin-
ského mládežníckeho parla-
mentu Samuelom Haasom  
a ďalšími zástupcami žilin-
skej mládeže, s ktorými ho-
vorili o možnosti nadviaza-
nia spolupráce medzi 
mládežníckymi organizá-
ciami v Essene a Žiline. Na 
záver návštevy sa stretli naši 
priatelia z Essenu na večeri 
so zástupcom primátora  
Patrikom Gromom.

Mesto Essen je partnerským 
mestom Žiliny oficiálne od 
roku 2002, no spolupráca 
siaha až do roku 1985, kedy 
Detský spevácky zbor Od-
borárik pod vedením Zla-
toňa Bábika vystupoval prvý- 
krát v Belgicku. Essen sa na-
chádza v severnej – flámskej 
časti Belgicka v provincii 
Antverpy a často sa zamieňa 
s veľkým mestom Essen  
v Nemecku. Mesto má pri-
bližne 18 000 obyvateľov  
a od Žiliny je vzdialené  
1 350 km.

Kol. autorov (PČ, EL,  AČ, 
BZ, KZ, KŠ, AB, MŽ)

Priateľstvo medzi mestami Žilina
a Essen naberá ďalší rozmer

Pán Mous svoj príhovor predniesol 
v slovenčine, za čo zožal veľký potlesk publika.

Primátori oboch miest zasadili dub letný ako prejav dlhoročnej 
spolupráce a priateľstva medzi našimi mestami i obyvateľmi.

V Zariadení pre seniorov – Úsmev na Osikovej ulici na Solinkách

Novovybudovaná ulica nesie názov Essenská ulica.

Delegácia z mesta Essen na novej Essenskej ulici

O kultúrny program v Bytčici sa postarala spevácka 
skupina JAS – Jednoty aktívnych seniorov.
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Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili  
a tvorili alebo tu pôsobia a významnou mierou ovplyvnili spoločenský  
a kultúrny život v meste. V pondelok 2. júla 2018 sa na Radnici mesta 
Žilina uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení v štyroch kategó- 
riách. Prítomní laureáti si prevzali pamätné plakety z rúk primátora 
mesta Igora Chomu a podujatie doplnil pestrý hudobný program. 

Oceniť úsilie a tvorivosť ľudí, ktorí sa zaslúžili o mimoriadny prínos pre mesto a jeho reprezentáciu 
doma i v zahraničí, je hlavným zmyslom podujatia. Nominácie mohli občania Žiliny zasielať v priebe-
hu niekoľkých mesiacov. Vzali sa do úvahy aj návrhy z posledných rokov a celkove bolo nominovaných 
48 osobností a kolektívov. Porota zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity pôsobia-
ce na území mesta, dôležití tvorcovia, štatutári významných inštitúcií a organizácií a následne komisia 
pre udeľovanie ocenení zvolená Mestským zastupiteľstvom v Žiline hlasovaním vybrala 9 osobností. 
Konečné rozhodnutie o udelení ocenenia schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Ocenenia boli udelené: Ivanovi Leitmanovi – Cena mesta Žilina, Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzle-
rovi – Cena mesta Žilina in memoriam, Jozefovi Feilerovi, Štefanovi Pelikánovi a Jánovi Štofkovi – 
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina, Marcelovi Mousovi – Cena primátora mesta, 
Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej – Čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam. 

„Veľmi ma teší, že Žilina sa môže pýšiť takýmito osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o rozvoj nášho mesta. 
Každý vynikol v inej oblasti, v ktorej pôsobí alebo pôsobil a je pre mňa veľkou cťou oceniť ľudí, ktorí šíria dobré meno Žiliny na Slovensku aj v zahraničí. Verím, že v tejto tradícii budeme 
pokračovať aj v budúcnosti a ocenenia budú motiváciou pre ďalších výnimočných obyvateľov spätých s mestom Žilina,“ povedal na slávnosti primátor mesta Igor Choma.

Mesto Žilina ocenilo významné osobnosti

Je zakladateľom a výkonným riaditeľom občianskeho združenia 
Náruč – Pomoc deťom v kríze (vzniklo v roku 1997), ktoré 
poskytuje komplexnú starostlivosť týraným, zneužívaným  
a zanedbávaným deťom. Poskytuje tiež poradenstvo pre 
obete domáceho násilia, poradenstvo pre rodiny 
ohrozené domácim násilím, organizuje tréningy, 
semináre, školenia pre pracovníkov prvej línie a ďalšie 
pomáhajúce profesie, vykonáva prevenciu týrania, 
zneužívania a zanedbávania detí pre žiakov základných 
škôl, rozvíja dobrovoľníctvo, zvyšuje informovanosť 
verejnosti o problémoch domáceho násilia. Publikuje  
a prekladá materiály zamerané na problematiku domáceho 
násilia, sexuálneho zneužívania detí a komerčného sexuálneho 
vykorisťovania a uskutočňuje aktivity smerujúce k systémovým 
zmenám s cieľom zlepšiť postavenie obetí domáceho násilia. Vo februári roku 2000 zriadil 
Detské krízové centrum Náruč, ktorého služby môže využiť súčasne 22 klientov.

Rudolf VRBA (* 1924 – † 2006)  
a Alfréd WETZLER (* 1918 – † 1988) 
obaja in memoriam 
Rudolf Vrba (pôvodne Walter Rosenberg) sa narodil  
v Topoľčanoch v roku 1924, zomrel vo Vancouveri 
(Kanada) v roku 2006. Alfréd Wetzler sa narodil v Trnave 
v roku 1918. Spoločne utiekli z koncentračného tábora 
Auschwitz-Birkenau a poskytli spojencom informácie  
o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas 
holokaustu. Materiál – 32 strán informácií, ktoré spolu  
v apríli 1944 nadiktovali židovským predstaviteľom v Žiline 
na Slovensku, sa stal známym ako Vrbova a Wetzlerova 
správa. Je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov  
20. storočia, lebo bola prvou detailnou informáciou o tábore, ktorá 
sa dostala k spojencom a bola označená za vierohodnú. Hoci bolo uvoľnenie správy pre 
verejnosť z nepochopiteľných dôvodov pozdržané, vďaka nej sa zachránili mnohé životy. 
Cenu prevzal predseda Židovskej náboženskej obce Žilina Pavel Frankl (na fotografii). 

Jozef FEILER (* 1953, Košeca) 
Po ukončení strednej priemyselnej školy elektrotechnickej 
začal pracovať v ČSD (neskoršie ŽSR) vo svojom odbore, 
neskoršie ako ekonóm v Oblastnom riaditeľstve ŽSR  
v Žiline. V roku 2003 dostal ocenenie od ministra 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopoviča 
Zaslúžilý zamestnanec dopravy, pôšt a telekomunikácií. 
V Žiline býva od r. 1970. V roku 2005 založil webovú 
stránku www.zilina-gallery.sk, na ktorej dôkladne  
a kvalitne mapuje históriu Žiliny, mestské reálie, 
osobnosti, udalosti. Táto webová stránka je ojedinelá 
svojho druhu na Slovensku, nielen rozsahom rôznych 
kategórií, ale aj množstvom fotografií. Nachádza sa  na nej 
takmer 60 000 fotografií s textami. 

Štefan PELIKÁN (* 1935, Lietavská Lúčka) 
Po ukončení meštianskej školy v Žiline a absolvovaní 1. ročníka 
na Strednej keramickej škole v meste Teplice-Šanov študoval 
na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Figuratívnu 
tvorbu sa učil u prof. Jana Laudu, portrétnu tvorbu  
a medailérstvo u prof. Otakara Španiela. V rokoch 1956 
– 1970 pracoval ako grafik-návrhár v Žiline. Od r. 1970 
je výtvarníkom v slobodnom povolaní. Žije a tvorí  
v Lietavskej Lúčke. Štefan Pelikán je umelec širokého 
záberu s rozsiahlymi tvorivými záujmami. V jeho tvorbe 
dominuje sochárska práca od monumentálnych pamät-
níkových diel svetského i sakrálneho charakteru až po 
drobnú plastiku, pamätné medaily a plakety s dôrazom na 
portrét, pričom využíva aj počítačovú techniku. Bohato je tiež 
zastúpená maliarska tvorba, predovšetkým krajinomaľba, portrét  
a zátišia, figuratívna tvorba, ale aj grafika a scénografia.

Ján ŠTOFKO (* 1954, Žilina) 
Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Kronikárom mesta Žilina je od roku 
1989, čiže v súčasnosti píše už tridsiatu knihu o dianí  
v našom meste i o pôsobení Žilinčanov mimo neho. 
Snaží sa udalosti nekomentovať, iba ich vecne popiso-
vať. Svojou prácou zachytáva súčasnosť, čo v budúcno-
sti môžu využiť ako podklady bádatelia, historici či 
záujemci o Žilinu. Od roku 1995 pracoval na Mest-
skom úrade v Žiline, kde mal na starosti aj kultúrne 
podujatia. Mnoho rokov sa ako organizátor a koor-
dinátor venoval Staromestským slávnostiam, a to už od ich 
prvého ročníka v roku 1996. Na starosti mal aj zahraničnú 
spoluprácu. Ako hlavný organizátor sa podieľal na viacerých 
prezentáciách Žiliny v zahraničí (Varšava, Belehrad, Viedeň, Praha, Koper, Mníchov).  
Od roku 2016 je na dôchodku. V roku 1993 bol vymenovaný mestským zastupiteľstvom  
do funkcie kronikára mesta, v práci na Kronike mesta Žilina naďalej pokračuje. 

Marcel MOUS (* 1937, Essen, Belgicko) 
Svoju mladosť strávil v susednej dedine Kalmthout. Po ukončení 
štúdia pracoval pre Národnú spoločnosť belgických železníc. 
Oženil sa v roku 1959 s Antoinettou De Backer. Od roku 
1961 žije v Essene. Pôsobil ako tajomník a spoluzakladateľ 
Rady pre cestovný ruch v Essene, zástupca a sprievodca 
združenia VTT (Flámske kultúrne 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). Dňa 20. 5. 2005 
dostal ocenenie „Den Suykernbuyk“ z Nadácie Davids- 
fonds (Flámske kultúrne združenie) v Essene za svoj prínos 
komunite. Pred mnohými rokmi sa z vlastnej iniciatívy naučil 
po slovensky a je veľkým propagátorom Slovenska a jeho kultúry  
v Belgicku. Jeho osobné priateľstvo so Zlatoňom Bábikom vytvorilo základ pre dohodu 
o partnerstve medzi Essenom a Žilinou od roku 2003.

Ivan LEITMAN (* 1956) 
Novovybudovaná ulica nesie názov Essenská ulica.



RADNIČNÉ NOVINY 
MESTA ŽILINAČÍSLO 42 www.zilina.sk 

6 AUGUST  2018ZAUJALO NÁS

Potulky mestom

História, oddych a príroda na jednom mieste – aj takýto je Budatínsky park, do 
ktorého je bezplatný vstup. V parku, ktorý má rozlohu 4,7 ha, je možné piknikovať  
a venovať sa rekreačným športom. V blízkosti sa nachádza Budatínsky hrad, ktorý  
slúži ako múzeum.

Na oddych a rekreáciu slúži návštevníkom a Žilinčanom i Lesopark Chrasť, ktorý je 
obľúbenou rekreačnou zónou počas celého roka. Nájdete tu lavičky, lanový park,  
verejné ohnisko a, samozrejme, čistú prírodu. 

Výhľad priamo zo srdca Žiliny – aj toto ponúka Burianova veža, ktorá sa nachádza  
v blízkosti Mariánskeho námestia. Známa žilinská pýcha je verejnosti bezplatne 
prístupná od novembra 2013. Prehliadky organizuje Turistická informačná kancelária 
mesta Žilina – viac o prehliadkach nájdete na webovej stránke www.tikzilina.eu.

Nahliadnite do priestorov historických katakomb. Podzemné priestory pod 
Kostolom Obrátenia sv. Pavla Apoštola otvárajú svoje brány počas prehliadok, ktoré 
organizuje Turistická informačná kancelária mesta Žilina – viac o prehliadkach nájdete 
na webovej stránke www.tikzilina.eu.

Relax, oddych, prechádzka, história, šport či workout – toto všetko si môžu Žilinčania a návštevníci mesta 
vychutnať počas letných mesiacov v centre mesta a jeho blízkom okolí.

Najčastejším miestom trávenia voľného času dospelých i tých najmen-
ších je žilinské kúpalisko – Mestská krytá plaváreň Žilina. Od 9. júna sú 
dostupné dva vonkajšie bazény a počas celého roka i vnútorný krytý 
bazén. Vonkajšie bazény sú otvorené v čase od 9.00 hod. do 20.00 hod. 
Viac info na www.plavarenzilina.sk.

Ak chcete absolvovať menšiu turistiku, neobíďte obľú-
benú 10-podlažnú vyhliadkovú vežu na Dubni. Veža je 
vysoká 27,4 metra, pričom prvé nadzemné podlažie je vo 
výške 572 metrov nad morom a najvyšší bod veže je 
v nadmorskej výške 598 metrov. Deti do 12 rokov majú 
vstup na vežu  povolený len s osobou staršou ako 18 rokov.

Atraktívne športové zážitky čakajú cyklistov a bikerov na 
pump-trackovej dráhe, ktorá sa nachádza v blízkosti Vodné-
ho diela Žilina.  Dráha je dlhá 180 metrov a okrem cyklistov 
ju môžu využívať kolobežkári, korčuliari či skejtbordisti. Na 
špeciálne upravenej dráhe je možné jazdiť bez pedálovania  
a rýchlosť získavať presúvaním ťažiska.

Najnavštevovanejším parkom je Park Ľudovíta Štúra na 
Bôriku, ktorý sa počas leta stal lákadlom pre mnoho Žilinča-
nov. Najväčšou atrakciou pre deti je fontána, pre mládež  
sú to workoutové prvky, seniori naopak oceňujú zeleň. Počas 
augusta sa tu konajú i hodiny jogy každý utorok a štvrtok od 
7.00 hod. 

Milovníci umenia nájdu v priestoroch Rosenfeldovho paláca 
stálu expozíciu bábok. Výstava, ktorá sa nachádza v podkroví 
paláca, prevedie návštevníkov históriou Bábkového divadla 
Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na 
Slovensku. Milovníci bábkarského umenia si tu prídu na 
svoje.

Mohlo by vás zaujať...

 Inšpirácie na trávenie voľného času
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Občianske združenie

RADNIČNÉ NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

V PRÍPADE 
NEPRIAZNIVÉHO 

POČASIA 
SA MARIÁNSKE LETO 
A HUDOBNÁ STREDA 

KONAŤ NEBUDÚ.

ZMENA 
PROGRAMU 
VYHRADENÁ

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2018

www.kulturneleto.eu
HUDBA, TANEC ŠPORT KINO INÉ PODUJATIA

JOGA 
V PARKU

Park Ľudovíta Štúra

Každý utorok a štvrtok 
o 7.00 hod počas prázdninových 

mesiacov hodinové cvičenie 
jogy s certifikovanou lektorkou. 

Svieža myseľ - zdravé telo.

VÝTVARNÉ 
UTORKY

Sad SNP

Každý utorok o 17.00 počas 
augusta - výtvarný workshop 
s kompletným kresliarskym 
materiálom a nápomocným 

lektorom.

júl / august

letné kino
Námestie A. Hlinku

streda / štvrtok 20.00 hod.

letné kino pre deti
štvrtok 17.30 hod.

júl / august

letné kino
Stanica Žilina - Záriečie

utorok / júl / 21.00 hod.
utorok / august / 20.30 hod.

júl / august

Dychová 
hudba

streda / 16.30 hod.

Sad SNP

každý víkend

Mariánske
leto

Mariánske námestsie

21.7.

Slovenský 
Skateboardový 
Pohár 2018 - 2. kolo

skatepark pri Vodnom 
diele Žilina

10.00 - 22.00 hod.
23. - 27.7.

Tvorivé 
remeselné 

dielne

Mariánske námestie
10.00 - 18.00 hod.

23.7.

Vyrobme si 
bábku

Tvorivá dielňa pre deti 4+

Rosenfeldov palác
14.00 - 16.00 hod.

6.8.

Pollock
Tvorivá dielňa pre deti 6+

Rosenfeldov palác
14.00 - 16.00 hod.

10.8.

STREDOVEKÝ 
DEŇ

Mariánske námestie
o 14.00 hod.

16.8.
Forum Musica 
Festival  2018

Evanjelický kostol / 19.00 hod.

23.8.
Katedrála najsvätejšej 

trojice / 20.00 hod.

17.8.

BAVME SA 
VARENÍM

Mariánske námestie
o 15.00 hod.

Grand Bu£et - Peter Lipa ml. 
project + Matúš Jakabčic 

CZ-SK Big Band

17.8.

JF BMX 
freestyle show

Námestie A. Hlinku
14.00 - 21.00 hod.

17.8.

M KREO Žilinský 
triatlon 2018

Vodné dielo Žilina

9.00 - 20.00 hod.

18.8.
9.00 - 16.30 hod.

22.8.

Gitarové duo 
Rudy Horvat 

& Radim Přidal

Rosenfeldov palác
o 19.00 hod.

koncert

24. - 25.8.

Ľudovo 
umelecké
 remeslá

Mariánske námestie

31.8.

ZÁVEREČNÁ

Mariánske námestie
o 18.00 hod.

1. - 2.9.

Finále plážovej 
volejbalovej 

ligy

Námestie A. Hlinku
o 8.00 hod.

3. - 7.9.

Z Burianky 
do podkrovia 

paláca

10.00 a 14.00 hod.
3. - 7.9.

Z Burianky 
do Lorety

16.00 hod. 5. - 6.9.

SLNKO NA 
SKALÁCH 2018

Mestský úrad Žilina

outdorový festival 

7.9.

Community 
run Žilina

Areál ZŠ Martinská
o 15.00 hod.

15.9.

Žilinský 
mestský 

polmaratón 2018

Námestie A. Hlinku, 
centrum mesta Žilina

10.00 - 18.00 hod. 20.9.

Deň zdravia

Námestie A. Hlinku

20.9.

Žilinská 
plavecká štafeta 

- 10. ročník

Mestská plaváreň Žilina
6.00 - 20.00 hod.

25. - 26.9.

Žilina 
International 
Jazz Contest

Konzervatórium Žilina
o 19.00 hod. 28.9.

Festival 
seniorov

Mariánske námestie 

5.10.

Primátorský 
deň

Mariánske námestie 

5.10.

Beh pre 
najmenších

Námestie A. Hlinku

5.10.

Žilinský 
kapustný deň

Mariánske námestie 

6.9.
Inter Nos 

- Medzi Nami 
2018

6. - 7.9.
Sever proti 

Juhu

Námestie A. Hlinku

Žilinčania sa bavia 
futbalom aj na piesku

HUDOBNÍ HOSTIA
   

Grand Buffet – Peter Lipa ml. project
Matúš Jakabcic CZ-SK Big Band

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE 
A KANALIZÁCIE, a. s.

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2018

organizátori podujatie podporil partneri mediálni partneri

BAVME  SA VARENÍM
SO ŽILINSKÝMI KUCHÁRMI

17.08.2018
MARIÁNSKE NÁMESTIE / 15.00 HOD

RADNIČNÉ NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

SEVER
protiJUHU

Žilinčania sa bavia 
futbalom aj na piesku

06.-07.09.2018
Námestie Andreja Hlinku

Prihlášky: 
�.sport.zilina.sk

ŠTARTOVNÉ

0€
Futbalové zápasy

pre všetkých:
ŠKOLY | ÚRADY | FIRMY | PARTIE

ŽILINSKÉ
KULTÚRNE
LETO 2018

organizátor mediálni partneri

RADNIČNÉ NOVINY 

MESTA  ŽILINA 

partneri

futbalsvet.sk
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RÔZNE AUGUST   20188
Kronika mesta Žilina  
Mesiac august v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk  
v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale. 

KOMPOSTOVANIE 
1983
26. 8. vyvrcholili oslavy 39. 
výročia Slovenského národ-
ného povstania pri reliéfe 
SNP na balustráde. Zúčastnil 
sa ho aj vedúci tajomník OV 
KSS Milan Goruša. Slávnost-
ný príhovor predniesol pred-
seda mestského výboru KSS 
Alexander Franek (POZN. 
do 27. 6. 1983 bol predsedom 
mestského národného výbo-
ru, v ten deň do tejto funkcie 
nastúpil Ctibor Bley).

1988
3. 8. už premávala mestská 
hromadná doprava v Žiline 
podľa novej koncepcie ako 
autobusová verzia trolejbu-
sovej dopravy (AVTD).  
V tejto verzii sa počet liniek 
zredukoval z 34 na 14. Podľa 
novej koncepcie doprava za-
čala premávať už 3. júla 1988.

1993
4. 8. sa pred Žilinou vykoľaji-
lo sedem vozňov rýchlika 
idúceho z Bratislavy. Zranení 
boli dvaja muži.

27. 8. vyvrcholili oslavy 600. 
výročia založenia mestskej 
časti Trnové. Prvý raz sa spo-
mína v listinách z roku 1393 
ako Tharnow, v roku 1436 
bol už názov Trnowe.

28. 8. na štadióne pod  
Dubňom odohrali futbalisti 
ŠK Žilina zápas so Slovanom 
Bratislava. Zápas skončil 
remízou 2:2, prizeralo sa mu 
10 000 divákov.

1998
7. 8. sa v priestoroch Žilin-
skej univerzity konala konfe-
rencia s názvom „150 rokov 
železnice na Slovensku“, jej 
história, súčasnosť a budú-
cnosť. Uskutočnil sa aj od-
borný seminár na tému „Ma-
nažment v železničnej 
doprave“, ktorý bol venovaný 
nielen 150. výročiu sloven-
ských železníc, ale aj 45. 
výročiu založenia Žilinskej 
univerzity.

30. 8. skončil sa mládežnícky 
turnaj v basketbale 17  

a 18-ročných športovcov, 
ktorý je súčasťou festivalu  
v minibasketbale a basketba-
le BADEM. V súťaži chlap-
cov spomedzi 12 družstiev 
zvíťazili Žilinčania z BK Vá-
hostav. V turnaji dievčat sa 
hráčky Lokomotíva Žilina 
spomedzi 10 družstiev umies- 
tnili na druhom mieste, keď 
turnaj vyhrali hráčky SCP 
Ružomberok.

2003
6. 8. v priestoroch Polikliniky 
Vlčince začalo so svojou 
činnosťou hemodialyzačné 
centrum firmy NORMA4. 
Toto neštátne zariadenie pos- 
kytuje zdravotnú starostlivosť 
pacientom s chronickým  
a akútnym zlyhaním obli-
čiek. 

13. 8. v Žiline bol veľký futba-
lový sviatok. Po vyradení 
Maccabi Tel Aviv postúpili 
futbalisti MŠK Žilina do 
druhého predkola Ligy  
majstrov. Do nášho mesta 
zavítal slávny klub FC Chel-
sea Londýn. Žilinčania pre-
hrali 0:2 po góloch Islanďana 
Eidura Gudjohnsena a vlast-
nom góle Miroslava Drahnu.

29. 8. do užívania bola daná 
mimoúrovňová križovatka 
pod sídliskom Vlčince, ktorá 
je súčasťou stavby Diaľničný 
privádzač Žilina, Ľavo-
brežná, II. etapa, Košická uli-
ca. Stavbu budovali pracov-
níci firmy Inžinierske stavby 
Košice. Náklady po úplnom 
dokončení boli 180 mil. Sk. 

2008
4. 8. na Radnici mesta Žilina 
primátor Ivan Harman prijal 
zástupcov partnerského me-
sta Essen. Delegáciu viedol 
primátor mesta Frans 
Schrauwen, zástupca sloven-
sko-flámskeho spolku pria-
teľstva v Essene  
s názvom Malá Fatra Marcel 
Mous a zástupcovia folklór-
neho súboru Sint Sebastiaan-
sgilde.

11. 8. na Radnici mesta Žili-
na sa konalo 14. zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. Na 
zasadnutí prijali žilinskí pos- 
lanci aj občanov z mestskej 
časti Považský Chlmec, ktorí 
prišli protestovať proti 
rozšíreniu skládky odpadu. 
Mesto Žilina hľadá inú loka-
litu na umiestnenie skládky 
komunálneho odpadu.

2013
2. 8. na Mariánskom námestí 
sa konal Deň európskej kul-
túry. V kultúrnom programe 
vystúpili súbor Turnie z Poľ- 
ska, známa country skupina 
Rangers z Českej republiky, 
Tamboura orchestra z Kikin-
dy (Srbsko), Kamufláž z Biel-
sko-Biala a Jazz Quintet  
z Plzne.

9. 8. prvá zástupkyňa 
primátora Slavomíra Brezov-
ská a prednosta Mestského 
úradu v Žiline Anton Trno-
vec privítali na Radnici me-
sta Žilina troch rodákov zo 
Žiliny, ktorí v kanadskom 
meste St. John´s vybojovali 
zlaté medaily v hokejbale  
v roku 2013. Na prijatí sa zú-
častnili Róbert Kašša, Milan 
Beniač a Milan Ladiver.

16. 8. tohtoročný Stredoveký 
deň bol venovaný obdobiu 
konca stredoveku, kedy me-
sto Žilina prežívalo neľahké 
časy. Podujatie otvorili 
primátor mesta Žilina Igor 
Choma a minister kultúry SR 
Marek Maďarič. Na záver 
vystúpila skupina Arzén. 

RNDr. Ján Štofko 
kronikár mesta

 Žilina 

Dno kompostovacej kopy vysypeme hrubším materiálom (posekané 
drevo, konáre), aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok nad-
bytočnej vody. Kompostujeme iba upravené a posekané, drvené, 
nalámané materiály. Nazbierané materiály neukladáme do kompos- 
toviska vo vrstvách, ale ich navzájom zmiešavame. Platí, že dusi-
katé látky (hnoj, trus, posekaná tráva, kuchynský bioodpad, zvyšky 
zo záhrady), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené, musíme 
zmiešať s uhlikatými (drevená štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama), 

ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché a savé. Počas celého procesu kontrolujeme vlh-
kosť kompostu. Podľa potreby kompost dovlhčíme alebo pridáme suchý, savý mate-
riál. Kompostovací proces je založený na aktivite mikroorganizmov  
a pôdnych živočíchov, ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík. Preto musíme zabezpe-
čiť dostatočné prevzdušňovanie kompostovacieho materiálu. Prekopávanie 1 – 2x roč-
ne výrazne urýchľuje rozklad. Ak sme dobre založili kompostovaciu základňu, mala by 
nám do 1 – 3 dní vystúpiť jej teplota na 40 až 60 stupňov. Kompostovací materiál je 
vhodné premiešať s malým množstvom zeminy (nie je to však nevyhnutné, nie viac 
ako 10 %). Približne po 6 – 12 mesiacoch je kompost vyzretý. 

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 % až 45 % z celkového množstva 
odpadu. Konečný produkt – kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako hu-
musové hnojivo vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej pestovaním odobrali.

Bývate v rodinnom dome, máte záhradu a chceli by ste 
znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujete do kontajne-
ra, získať kvalitné hnojivo a pomôcť tak prírode? Po-
núkame vám jedinečný a overený spôsob, ako to urobiť. 

AKO A KDE SI ZALOŽIŤ KOMPOSTOVISKO?
Kompost si môžeme založiť na hocijakom mieste záhrady. Je 
však vhodné dodržať niektoré zásady a odporúčania:

• Je vhodné zabezpečiť kontakt so zemou, aby bol možný prístup 
pôdnych organizmov (dážďovky, roztoče, mikroorganizmy), ktoré po-
máhajú pri rozklade organických materiálov.

• Donášková vzdialenosť by nemala byť veľká, okolo kompostoviska by mal byť dosta-
točný priestor pre manipuláciu s náradím. 

• Odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska), ktorý zabez- 
pečí pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom daždi. 

• Kompostovisko by nemalo byť vystavené priamemu slnku, silnému vetru (aby sa 
kompost nevysušoval) ani dažďu. Preto je vhodné ho umiestniť do polotieňa a prikryť 
ho proti dažďu. 

• Aby z rôznych dôvodov neprekážal susedom (pri správnom kompostovaní je táto 
obava zbytočná). Základnou formou je kompostovanie v kope (hrabli). Stačí materiál 
vhodne upraviť a navrstviť do požadovaného tvaru. Tento spôsob sa používa hlavne 
tam, kde je dostatok priestoru.  Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. 
Kompostovacie zásobníky si môžete vyrobiť aj z odpadových materiálov (drevené  
a plastové palety...).

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO KOMPOSTOVANIA 


