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Na margo

Drahí 
Žilinčania,
zo sviatkov pokoja a radosti sa mô-
žeme tešiť aj tento rok. Dovoľte mi 
zaželať vám, aby sa Vianoce u vás 
doma niesli v duchu rodinnej poho-
dy a vône sviatočných dobrôt, aby 
ste v čarovnej atmosfére najkrajších  
sviatkov v roku zabudli na starosti 
všedných dní. Nech vám nastávajúci 
rok 2016 prinesie veľa zdravia, úspe-
chov v rodinnom i pracovnom živote 
a splnenie prianí a predsavzatí, ktoré 
sa vám v tomto roku nepodarilo rea-
lizovať. 

Krásne a pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov a všetko dobré do no-
vého roka vám praje 

Ing. Patrik Groma
poslanec mestského zastupiteľstva  

a prvý zástupca primátora
mesta Žilina

Dnes uplynul rok od komunálnych 
volieb. Vďaka veľkej podpore vo-

ličov sa stal Patrik Groma poslancom 
s najväčším počtom hlasov, na zákla-
de čoho si primátor Igor Choma vybral 
za svojho prvého viceprimátora prá-
ve jeho. Pre niekoho prekvapenie, pre 
iného očakávané rozhodnutie. Poc-
tivá práca ale nikdy neostane bez po-
všimnutia. Už dávno pred zvolením do 
funkcie prvého zástupcu primátora sa 
Patrik Groma zaujímal o potreby obča-
nov, dôkazom toho je množstvo ne-
zištných mikroprojektov, zlepšujúcich 
kvalitu života Žilinčanov. Byť vicepri-
mátorom či primátorom mesta nie je 
o benefitoch, ako si podaktorí myslia, 
ale predovšetkým o potrebe riešiť celý 
rad neľahkých a rozsiahlych úloh, kto-
ré nám prináša súčasná doba. 

Nepriaznivá ekonomická situácia 
po drancovaní družín okolo bývalých 
primátorov a snaha terajšieho vedenia 
mesta o stabilitu je podkopávaná poli-
tickými pohrobkami tých, ktorí zapre-
dali naše mesto či tých, ktorí ako blchy 
popreskakovali z jednej politickej stra-
ny do druhej. Nelogické a klamlivé vy-
jadrenia poslancov, snaha robiť všetko 
naopak, nemožno považovať za kon-
štruktívnu opozíciu, ale za katastro-
fu. Pre mesto je potrebné byť na jednej 
lodi a ešte viac a intenzívnejšie ťahať za 
jeden povraz, aby mesto Žilina zdedili 
naše deti v dobrej, zdravej a perspek-
tívnej kondícii a najmä bez falošných 
ľudí v politike.

Tak naozaj „na rovinu“ milí priatelia, 
má ešte dobro zmysel?

Paradoxne práve teraz, v čase 
podmanivej vône Vianoc, ktoré 
všetci poznáme aj ako sviatky 
pokoja a mieru, som večer síce 

unavený, ale očarený všetkou tou ligo-
tavou krásou, zvukmi zvončekov a vô-
ňou punču, pri odchode z práce vykro-
čil z radnice pomedzi stánky vianočných 
trhov na Mariánskom námestí a v duchu 
som sa pýtal sám seba: „Má toto všet-
ko ešte v dnešnej dobe zmysel?“ Má vô-
bec dobro, ako také, v týchto ťažkých 
časoch, v tejto krajine a na tomto svete 
ešte naozaj nejaký zmysel? Ako zástup-
ca primátora sa dennodenne  osobne 
stretávam najmä s problémami obča-
nov, ktoré aj mne mnohokrát pripadajú 
neriešiteľné. Vidím starosti obyčajných 
ľudí, nenávisť, závisť, pretvárku, faloš, 
ohováranie a sám som niekedy smut-
ný, zúfalý a frustrovaný z márnosti vlast-
nej snahy o víťazstvo pravdy a rozumu. 
Navzdory tomu všetkému úprimne a na 
rovinu odpovedám: „Dobro nepochyb-
ne má skutočný zmysel.“ 

Nie som naivný, ale z hĺbky srdca 
som bezvýhradne presvedčený, že prá-
ve v dnešných časoch nesmieme stra-
tiť dobro a najmä vieru v neho, čo všet-
ci naliehavo potrebujeme. Každý z nás 
si predsa uvedomuje, v akých neľah-
kých časoch žijeme. Vojny, konflikty, 
utečenci, kríza, terorizmus a niekedy až 
beznádej z budúcnosti sa na nás valia 
zo všetkých strán. Mnohí si možno nie-
kedy hovoríme: „Neveríme politikom, 
médiám, vedcom, učiteľom, susedom či 
priateľom, neveríme už skoro nikomu 
a ničomu. Veď predsa to všetci dobre 
poznáme, nič nefunguje, všetci aj tak 
klamú, kradnú a všetko je aj tak zlé...
ešte aj to počasie. Nič tu už nemá zmy-
sel, ani voľby, veď môj jediný hlas nič 
nezmení. Jednoducho strácame vie-
ru.“ Ak podľahneme dojmu, že všetko 
a všetci sú zlí, tak vlastne zlo vyhrá-
va... A to nesmieme dopustiť! Nesmie-
me sa zmieriť s tým, že na Slovensku je 
to tak, že všetky výberové konania a ve-
rejné súťaže sú aj tak zmanipulované, 
že iné to už nebude, že všetko je jedno-
ducho zlé. Je to len v nás, môžeme to 
zmeniť. Aj jeden hlas má silu, aj jeden 
dobrý skutok má zmysel. Veď je nás v 
Žiline 83 589 a to je celkom pekný po-
čet ľudí na to, aby sa aj z malých dob-
rých skutkov mohli stať veľké činy. Je 
to jednoduché a ťažké zároveň, ale do-
kázať to môže každý z nás. Viem z vlast-
nej skúsenosti, že sa to naozaj dá. Dôle-
žité je, aby každý premohol zlo v sebe, 
začal veriť v dobro a posielal ho ďalej. 
Všetko dobré sa nám potom vráti späť. 
Toto kúzlo funguje a nielen na Viano-
ce. Je dôležité niečo správne naozaj 

urobiť, nestačí o tom len hovoriť. Aj ja 
som bol nespokojný s fungovaním ko-
munálnej politiky v Žiline, bola vždy 
plná klientelizmu, korupcie a zla. Naj-
skôr sme o tom s priateľmi iba hovorili, 
aj sme nadávali a nevedeli sme to sku-
točne zmeniť. Dôležité ale bolo, že sme 
verili v existenciu dobra a v to, že to do-
kážeme spoločnými silami zmeniť, ale 
nie rečami, iba skutkami a aj preto som 
kandidoval na poslanca mestského za-
stupiteľstva v Žiline. 

Presne si spomínam na deň, keď som 
vstupoval do komunálnej politiky, bolo 
to v decembri 2002. Je to už dlhých 13 
rokov. Bol som odhodlaný všetko zme-
niť, mnohí sa mi smiali, poklepávali 
ma po ramene so slovami: „Mladý, však 
to skús, rýchlo narazíš. Uvidíš, nemá 
to zmysel.“ Mal som smelé plány, sny 
a vieru a to mi vydržalo dodnes. Krok 
po kroku, veľmi pomaly a ťažko som 
ľudí presviedčal, vysvetľoval, argumen-
toval a pomáhal úplne malými skutka-
mi. Ale vždy som veril, že to má zmysel. 
Neraz ma moji politickí oponenti zhodili, 
urazili či ohovorili, mnohokrát v médi-
ách a nielen mňa, ale i mojich blízkych. 
Vždy sa ale postavím za všetko, čo je 
správne, aj keby som tam mal stáť sám. 
Zažil som skutočne absurdné chvíle, keď 
sa klamári a zlodeji pod maskou čest-
ných a spravodlivých dostali na vrchol 
a obviňovali všetkých naokolo. Niekedy 
som už skutočne bol na pokraji so sila-
mi, nedarilo sa mi presadzovať potreby 
voličov v zastupiteľstve, politické koalí-
cie valcovali pri hlasovaní všetky návrhy. 
Nikdy som ale neprestal veriť v dobro a 
vďaka obrovskej podpore rodiny, priate-

ľov a vás, milí Žilinčania, som dnes v po-
zícii zástupcu primátora a stále sa sna-
žím konať správne veci. Vy mi tú snahu 
o víťazstvo dobra  vraciate v podobe vďa-
ky, podpory, uznania, ale i vašich hla-
sov. Pre správne myšlienky som pevne 
rozhodnutý ďalej pracovať, kandidovať 
a nepodľahnúť ničotnosti zla. Rozhod-
nutie nevzdať sa a nenechať naše krás-
ne mesto falošným demokratom, lobis-
tom a ich pätolízačom, ktorí sa chytajú 
do vlastnej siete je jediné správne. Žili-
na si skutočne zaslúži viac, je to pekné 
miesto na život pre nás aj pre naše deti. 
Práve tieto noviny, ktoré čítate, sú o tých 
malých, ale skutočných činoch, o ma-
lých, ale splnených predsavzatiach. Ur-
čite si spomínate na moje krédo: „Lep-
šie je zapáliť čo len malú sviečku, ako 
preklínať tmu.“ Možno to bude návod 
pre vás všetkých, drahí Žilinčania, na je-
den dobrý skutok pre naše mesto. Všet-
ci spoločne, prosím, podporme dobré 
veci a pri štedrovečernom stole symbo-
licky zapáľme malú sviečku pre zdravie, 
lásku, šťastie našich blízkych, pre pokoj 
a mier, ale i pre vieru v budúcnosť našich 
detí.

„Vždy sa ale postavím  
za všetko, čo je 

správne, aj keby som 
tam mal stáť sám.“

Foto: Vlado Bača | www.vladobaca.sk
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Poslanecká vizitka

Ako jedno z mála miest na 
Slovensku si Žilina dňa  

11. 11. 2015 o 11.11 hod. uctila 
obete hrôz a útrap 1. svetovej voj-

ny aj dvojminútovým stálym zvu-
kom sirény umiestnenej na MsÚ. 
Prečo? MŔTVYM NA PAMIATKU, 
ŽIVÝM NA VÝSTRAHU! <

„Napísať dobrú knihu je ako 
postaviť chrám. Čím kva-

litnejší a krajší je chrám, tým 
viac ľudí doň vstúpi. Táto kniha 
patrí medzi skvosty historických 
diel o Žiline,“ vyjadril sa jeden  
z autorov Patrik Groma.  

Kniha „Žilina vo svetle lámp 
– (Ne)zabudnutá história ener-
getiky“ získala cenu Zlatá pečať  
v kategórii kniha za vysokú kva-
litatívnu úroveň. Kniha pochá-
dza z autorského pera Patrika 
Gromu, Milana Nováka, Mirosla-
va Pfliegela, Petra Štanského, 
grafikov Miroslava Pfliegela ml., 
Tibora Majerčíka a vydavateľstva 
Juraj Štefúň – GEORG Žilina.  

Kúpiť si ju môžete v každom 
dobrom kníhkupectve. <

V lete v Žiline rezonovala téma 
o zamieňaní pozemkov na 

mestskej plavárni, proti ktorej 
sa petične postavili obyvatelia 

Žiliny. Niektorí poslanci, najmä 
za stranu SIEŤ, sa postavili pro-
ti petícii a iniciovali mimoriadne 
mestské zastupiteľstvo s návr-

hom pozemky zameniť. Poslan-
com podporujúcim petíciu sa 
podarilo ochrániť majetok Žilin-
čanov o jeden jediný hlas! <

Iba šesť dní trvalo vybavenie 
podnetu obyvateľky Beáty 

Machynovej z Vlčiniec, a to opra-
va chodníka pred jej domom. Po-
ďakovanie patrí najmä prednos-

tovi MsÚ Žilina Igorovi Liškovi, 
vedúcemu odboru dopravy Pet-
rovi Rolkovi a všetkým, ktorí pri-
ložili ruku k dielu. <

Výnimočná Žilina
Patrik Groma na Starom cintoríne v Žiline.

Patrik Groma podpisuje petíciu na žilinskej plavárni proti zá-
mene pozemkov.

Na rovinu a okrem iného aj na tému zámeny pozemkov v relácii 
„Debata na telefón“ v rádiu Frontinus.

Expresne vybavený 
podnet obyvateľky 
mesta Žilina  

Predčasný návrat z dovolenky 
- chránim majetok Žilinčanov  

Chodník pred opravou. 

Spokojný domovník František Pouš.

Predtým

Potom

Megaúspech - najkrajšou knihou  
na Slovensku je kniha o Žiline!  

„Uvítanie knihy do života“ počas Staromestských slávností 2015.  

Občania jasne vyjadrili svoje názory transparentmi počas mestského zastupiteľstva.

Patrik Groma: „Ťažko som vy-
svetľoval svojej malej dcérke, 
že musíme predčasne ukon-
čiť dovolenku v Grécku, preto-
že tatino ide na mimoriadne 
mestské zastupiteľstvo ochra-
ňovať majetok Žilinčanov a 
tiež, aby sa za tatinove roz-
hodnutia nemusela v budúc-
nosti hanbiť.“
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Poslanecká vizitka

Pre hendikepovaných 
urobím čokoľvek
Ľudia postihnutí sklerózou multiplex 

sú plnohodnotní ľudia a môžu robiť 
čokoľvek, dokonca aj pomáhať iným –
vybudovali si mobilný stacionár a chrá-
nenú dielňu. Ako sami hovoria, sú nevy-
liečiteľne chorí optimizmom.

Skleróza multiplex je chronické zá-
palové ochorenie centrálneho nervo-
vého systému. Napáda mozog, miechu  
a zrakové nervy. Príčiny vzniku sklerózy 
multiplex nie sú známe. Nedá sa vylie-
čiť, ale dá sa úspešne potláčať, najmä ak 
sa včas diagnostikuje. Nie je nákazlivá. 
Väčšina ľudí s touto chorobou sa zaobí-

de bez invalidného vozíka a môže viesť 
normálny život.
Patrik Groma: „Ochotne som si vyskú-
šal odev simulujúci ochorenie sklerózy 
multiplex. Skláňam sa pred ľuďmi, ako 
húževnato dokážu s týmto ochorením 
bojovať. Banalita, ako naliať si vodu do 
pohára či len obyčajná chôdza, predsta-
vujú množstvo námahy. Organizátorom 
podujatia „Od Tatier k Dunaju, so skle-
rózou multiplex na bicykli“ patrí veľká 
pocta a poďakovanie. Spolu s mestom 
Žilina som pripravený pomáhať ľuďom  
s akýmkoľvek ochorením.“ <

Sľuby treba plniť! 

PATRIK GROMA – „Zdravý občan, 
zdravé mesto“

Šesť rokov práce, viac ako 2 000 občanov zapojených do projektu,  
aj to je výsledok zdravotno-preventívnej akcie ZDRAVÝ OBČAN, 
ZDRAVÉ MESTO organizovanej pod záštitou žilinského mestského 
poslanca Patrika Gromu, ktorá sa uskutočila v rámci septembrových 
Žilinských dní zdravia.

Patrik Groma: „Išlo o 6-ročný projekt  
v rokoch 2010 až 2015 zameraný na pre- 
venciu, ktorá je najvýznamnejším fakto- 
rom v boji so závažnými ochoreniami 
postihujúcimi veľké skupiny obyvateľov. 
Najčastejšími príčinami úmrtí sú srd- 
covo-cievne ochorenia, ochorenia obe- 
hovej sústavy a onkologické ochorenia. 
Podobne je to aj v prípade obyvateľov Ži-

liny. Keďže mám záujem o zdravé mesto, 
musia byť zdraví aj jeho obyvatelia.  
A mne na zdraví Žilinčanov veľmi záleží, 
preto som financoval tento zmysluplný 
projekt zameraný na merania telesného 

tuku, krvného tlaku, cholesterolu, vnút-
roočného tlaku a obsahu CO2 v pľúcach.

Už teraz pracujeme na novom formá-
te zdravotného projektu pre obyvateľov 
Žiliny.“ <

Pán Fitz sa zúčastnil všetkých šiestich 
ročníkov podujatia. Gratulujeme!

Posledný 6. ročník podujatia ZDRAVÝ OBČAN - ZDRAVÉ MESTO.

Mesto Žilina je dobrý gazda!
Patrik Groma, ako jeden z otcov myš-
lienky zaviesť v Žiline elektronické auk-
cie na prenájom stánkov na vianočných 
trhoch, si neraz vypočul od stánkarov 
„hubovú polievku“, že sa o svoje šted-
ré zisky musia deliť s mestom. „Podstat-
né je, že aj tento rok aukcia nesklamala 
a dokonca sme vydražili rekordnú sumu 
za prenájom vo výške 122 224 eur! Do 
elektronickej aukcie o stánky s občer-
stvením na Mariánskom námestí počas 
Vianočných trhov v Žiline sa prihlásilo 
16 záujemcov. Najvyššia ponuka bola re-
kordných 17 563 eur za jeden predajný 
stánok,“ povedal Patrik Groma.

Predtým Potom

Patrik Groma bude 
opäť plniť tajné priania
Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku,
ako preklínať tmu.

Patrik Groma už šesť rokov plní taj-
né priania Žilinčanom. Na Miku-
láša v centre mesta Žiliny zbie-

rajú sympatickí „anjeličkovia“ želania 
od návštevníkov vianočných trhov. Tie 
si napíšu na lístok a vložia do schrán-
ky, pričom za každé želanie sú obdarení 
malou sviečkou, symbolom kampane. 
Najzaujímavejšie želania sa plnia v prie-
behu nasledujúcich mesiacov, väčšina 
splnených prianí sa nakrúca na kameru 
a zverejňuje. <

> Viac ako 220 splnených prianí! Splnené priania budú uverejnené na strán-
ke www.facebook.com/SvieckaPriani 

Na Ul. svätých Svo-
rada a Benedik-
ta pribudlo 29 no-

vých parkovacích miest, 
ktoré sme vytipovali spo-
ločne s prednostom MsÚ 
Igorom Liškom na zákla-
de podnetu obyvateľa Vl-
činiec Andreja Dzurilu.  
Z nových parkovacích 
miest sa občania už tešia aj 
na uliciach - J. Vojtaššáka 
(9) a Prešovská (rozšírenie 
parkoviska), B. S. Timra-
vy (7), Moskovská (4)  
a Zvolenská (19). <

Oprava chodníkov na Ul. Martinská na Vlčinciach sa realizovala na základe podnetu občana Petra Štanského.

Predtým

Potom

Najväčší význam aukcie na prenájom stánkov je v transparentnom naklada-
ní s mestským majetkom.
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Čo plánujeme

Staré a nepotrebné mantinely zo 
zimného štadióna sa nepredajú 
či nezošrotujú, ale budú naďa-

lej slúžiť občanom mesta. Po ich sa-
motnej úprave a úprave terénu budú 
umiestnené na Vlčinciach v areáli Zá-
kladnej školy s materskou školou na 
Ulici svätého Gorazda. Patrik Gro-
ma povedal: „Detváky sa budú môcť 
športovo vyšantiť nielen v zime, ale aj  
v lete pri hokeji alebo hokejbale.“ <

K zlepšeniu dopravnej situácie na 
križovatke v Celulózke na Rosin-
skej ulici v smere na Vlčince by 

malo prispieť vybudovanie nového kru-
hového objazdu. Súčasná situácia nie 
je priaznivá, pretože doprava je tu veľ-
mi frekventovaná. Vybudovaním kruho-
vej križovatky sa zabezpečí bezpečnejší 
prejazd nielen áut, ale aj chodcov či cyk-
listov. Mesto vynaloží na túto inestíciu  
160 000 eur a ďalšie prostriedky na ob-
novu pôjdu i z rozpočtu Žilinského sa-
mosprávneho kraja. < 

Komunitná záhrada vznikne na 
zanedbanom pozemku vo vnút-
robloku Fatranská na Vlčin-

ciach. Pozemok patrí Spojenej ško-
le internátnej a v minulosti slúžil ako 
školský dvor. Následne po odcudzení 

plota začal chátrať a na základe po-
slaneckého návrhu Patrika Gromu si 
ho mesto Žilina prenajalo za symbolic-
ké 1 euro. V mesiaci december sa za-
čala postupná úprava priestoru oreza-
ním drevín. V budúcom roku pribudnú 

smetné koše a lavičky. Postupnou ob-
novou prejdú aj komunikácie a obča-
nia sa budú môcť tešiť aj na bezplatný 
internet. O priestor sa spoločne budú 
starať dobrovoľníci, stredná škola  
a mesto Žilina. <

Výradené veci dostanú nový zmysel  

Občania vazalmi 
politických hier

Bezpečnejšia cesta na Vlčince   

Vandalizmus nás oberá  
o peniaze

Žilina je transparentné 
mesto!

Komunitná záhrada  

Patrik Groma a Igor Choma pri kontro-
le mantinelov na zimnom štadióne.

Prestavba križovatky ciest III/01889 
a III/01890 v blízkosti Vodného diela 

Žilina bude realitou. 

V roku 2010 sa primátor Harman 
rozhodol pre masívnu volebnú 
kampaň – opravu komunikácií. 

Mimochodom, v roku 2016 mesto čaká 
ešte posledná splátka za túto kampaň 
vo výške 5 miliónov eur. Paradox doby 
je, že chodníky, ktoré ešte nie sú ani 
zaplatené, začal na základe nekvalit-
nej práce pohlcovať zub času. Nadišiel 
čas na zmenu.

Patrik Groma: „Z uvedeného dôvodu 
som navrhol na decembrovom zastupi-
teľstve, aby z rozpočtovej rezervy išlo 
na opravy chodníkov na Vlčinciach až 
150 000 eur. Tento návrh však nepodpo-
rili najmä poslanci za stranu SIEŤ a časť 
nezávislých poslancov. Hlasovanie po-
slancov je dostupné na stránke mesta.
Občania Vlčiniec sa tak stali vazalmi po-
litických hier pred parlamentnými voľ-
bami.“

Je všade okolo nás. Možno si to ani 
neuvedomujete alebo tomu už ani 
nevenujete pozornosť, pretože sa 

vám to zdá, žiaľ, normálne. Možno si po-
viete, že neviete, čo vandalizmus je, lebo 

vy tmavé a špinavé zákutia svojho mesta 
nenavštevujete. A teraz sa na chvíľu za-
myslite. Mimochodom, vandalizmus je ale 
nešvár, ktorý nám každoročne odčerpá 
nemalú čiastku z mestského rozpočtu. <

Občania musia dostať všetky po-
trebné informácie o nakladaní  
s verejnými prostriedkami riad-

ne a včas. „Naďalej budeme pokračovať 

so zverejňovaním aj nad rámec zákona. 
Mestá na Slovensku si z nás môžu brať 
príklad,“ povedal Patrik Groma. <

Otázky na telo, odpovede od srdca
Plačete pri pozeraní smutných filmov? 
Áno.

Keby ste našli poklad v zakopanej truhli-
ci, nechali by ste si ho?
Nie. Odovzdal by som ho štátu.

Ktorou činnosťou najradšej zaháňate stres? 
Farmárčením.

Akú osobu v živote najviac uznávate? 
Sú to osoby. Rodičia.

Keby ste si teraz mohli sadnúť do lie-
tadla, kam by ste leteli? 
Určite okružný let okolo Slovenska 
v nízkej výške, aby som sa mohol poko-
chať jeho krásami. 

Aká je výška mesačnej mzdy vice-
primátora krajského mesta na plný 
úväzok?
701,46 eur v čistom.

Kandidujete do Národnej rady SR?
Nie, aj keď som dostal štyri lukratívne 
ponuky. Mojou prioritou je mesto Žilina.

 Na otázky odpovedal Patrik Groma. Vďaka iniciatíve poslanca Gromu „Žilinskí vlci“ zverejnili opäť ako prví a jedi-
ní na Slovensku zmluvy všetkých hráčov.
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Fotogaléria

„Rozprávať sa s občanmi je pre mňa veľmi dôležité,  
pretože je nevyhnutné poznať názor tých, ktorých spokojnosť  

je najdôležitejšia.“
 Patrik Groma
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Krížovka

Pomôcky:
Akamás, 

Alain, Árs,
Ravel, 

Syn atén-
skeho kráľa 

Tézea 
Časť parožia

Značka 
nemeckých 

áut

EČV Báno-
viec n.Be-

bravou

Hrubšia 
vlnená tka-

nina
Konfiškoval Okolo

(bás.)
Dobre

(z angl.)
3. časť   

tajničky
Meno her-
ca Delona

Filipínska 
sopka

Stvoriteľ 
všetkého

Hromada

Popevok

1. časť   
tajničky

Montovaný
dom

Akže

Plocha, 
po anglicky

Ochrana 
tovaru Tu máš

Opačná 
strana Francovka

Mäkká
 tónina

Inak Juhoameric-
ká opica

Posielal Mys 
v Malajzii

Citoslovce 
údivu

Smeroval
(kniž.)

Druh
paliva

Značka
 kilotony

Anglic.špor-
tová hra

Bodná 
zbraň

Autor:
     Jozef
     Blaho        

Bratanec
Dávidov
(bibl.)

Mesto
v USA

Znač-
ka koz-
metiky

Príbuz-
ná

Skratka
pre kus

Pichal 
rohami Úder nohou

4. časť   
tajničky Typ FordaTyp rus-

kých
lietadiel

Poznali Francúzsky
skladateľ

Žena Joze-
fova (bibl.)

Zmysel na 
vnímanie

 svetla

Apriórny 
umelý jazyk

Staršia 
znač-

ka mydla
Čínsky druh 

hoboja
Osobné 
zámenoŠpica

Maľovať,
po nemec-

ky

Rozkladal 
sa Mydlo (lek.) St.plošná

miera

Značka 
kozmetiky Značka nitu Dánske

mesto

Súčasť 
cementu

Ryžová
pálenka Žurnalisti

Vlastní Taliansky 
súhlas

2. časť
tajničky

Rieka,
po 

španielsky

Horké 
ža-lúdočné 

lieky
Malá ame-
rická opica Krídlo (odb.) Vidina

v spánku

Foto: Jozef Feiler

Svätostánok (tajnička)

Na rozhraní dvoch mestských častí Vlčince 
a Solinky pri areáli Žilinskej univerzity 
na Veľkom dieli sa nachádza kaplnka 
postavená na pamiatku Žilinčanov padlých 
v 1. svetovej vojne. Postavili ju na lesnom 
pozemku patriacom mestu Žilina.

Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský

Dnes je súčasťou mestskej oddy-
chovej zóny Lesopark Chrasť, 
ktorá poskytuje návštevníkom 

nielen športové vyžitie a oddych, ale 
aj možnosť duchovnej regenerácie. 
Kaplnka a oddychová zóna sú v sú-
časnosti spoločne ohradené. Vlastnú 
kaplnku projektoval v roku 1928 vte-
dy mladý architekt Ing. František Edu-
ard Bednářik (11. september 1902, 
Bystrice pod Hostýnom – 16. február 
1960, Žilina), pôvodom z Moravy. Po-
tom, ako prišiel do Žiliny v roku 1925, 
projektoval i staval vlastnou staveb-
nou firmou mnohé významné stavby, 
niektoré spolu so švagrom arch. Čap-
kom. Medzi ne patria i budovy stanice, 
elektrární a mnohé ďalšie. Bol súdnym 
znalcom a majiteľom kameňolomu 
Dubná skala pri Vrútkach i riaditeľom 
Varínskeho asfaltového ťažiarstva, čo 
bol lom pri železničnej stanici Strečno, 
kde sa ťažil dolomitový štrk s prímesou 
asfaltu.

Už v 18. storočí mali Žilinčania  
v priestore Chrasť kaplnku, ktorú vy-
budovali s finančnou pomocou žilin-
ského mešťana Makkera. Možno ju 
vidieť aj na mape Žiliny z roku 1747. Ta-
diaľto viedla aj pútnická cesta do Viš-
ňového, ktoré je pútnickým miestom 
katolíkov už vyše 300 rokov. Preto ve-
riaci požadovali od rímskokatolíckej 
cirkvi obnovu kaplnky, ktorá by slú-
žila pri výletoch z mesta do vtedy pa-
nenského lesného prostredia na roz-
jímanie i modlitbu. V roku 1928 po 
zbierke milodarov medzi veriacimi 
požiadal vtedajší farár Tomáš Ružič-
ka arch. Františka Bednářika o projekt 
jednoduchej kaplnky, ktorý projektant 
vyhotovil 1. júla 1928. Projekt kapln-
ky rátal s prístupom k nej so štyrmi 
schodíkmi. Vlastná kaplnka má vstup-
nú nezastavanú časť a vnútornú časť 
uzavretú dverami. Mramorovú sochu 
Sedembolestnej Panny Márie darova-
la vdova pani Chládecká. Autorom mo- 
zaiky  v kaplnke bol profesor kreslenia na  
reálnom gymnáziu prof. František Šmi-

lauer. Kaplnka sa využívala nielen na 
príležitostné modlenie návštevníkov 
lesoparku, ale aj na sobáše. Najmä po 
vojne sa tu sobášilo mnoho mladých 
dvojíc, pretože viacerí chudobnejší ne-
mali dostatok finančných prostriedkov 
na „lepšie“ biele svadobné šaty, a tak 

im cirkev umožnila sobáše mimo mes-
ta. Po roku 1949 sa už kaplnka pre tieto 
účely nevyužívala a postupne spustla. 
Zmenou pomerov po roku 1990 sa do-
stala opäť do pozornosti cirkvi a veria-
cich a v roku 1991 ju vtedajšia farnosť 
Žilina dala rekonštruovať. Opätovne ju 

uviedli do života 15. septembra 1991, 
kedy sa tu slúžila prvá svätá omša, kto-
rú celebroval správca žilinskej farnos-
ti a dištriktuálny dekan P. Jordán Jozef 
Noga, OP. Účinkovala pritom aj želez-
ničiarska dychovka. Kaplnka v súčas-
nosti patrí farnosti Žilina-Vlčince. <

Kaplnka v roku 1983.  Foto: Slavomír Chmela
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Relax

Záhradkári v zime

Rybári v zime

Poľovníci v zime
Zimná záhrada neponúka toľko 
farieb a vôní ako v lete, zato 
však vie upútať inými lákadlami. 
Úžasné diela, najmä na listoch 
a suchých plodoch, po sebe 
zanecháva mráz. Popri ich 
obdivovaní si môžete premyslieť, 
čo všetko vo svojej záhrade počas 
blížiacej sa sezóny zmeníte.

Členovia poľovníckych zdru- 
žení pravidelne venu-
jú zvýšenú starostlivosť 

prikrmovaniu poľovnej zve-
ri kvalitným objemovým (seno, 
siláž, senáž) a jadrovým krmi-
vom (zrniny), ktoré každý týž-
deň dopĺňajú, aby sa udrža-
la kondícia a dobrý zdravotný 
stav poľovnej zveri. Zároveň 
do revíru vyvážajú aj kamen-
nú či líznu minerálnu soľ. Bez 
prikrmovania by bolo zve-
ri menej, ale takto sa zachová  

v optimálnej početnosti. Kŕmi sa 
dovtedy, kým zvieratá trpia ne-
dostatkom potravy, teda kým je 
veľa snehu. Prikrmovanie záro-
veň slúži na minimalizáciu škôd 
spôsobených zverou na mla-
dých lesných porastoch ohry-
zom a lúpaním. Podľa poľovní-
kov treba zdôrazniť, že ide len 
o prikrmovanie a zver si v prvom 
rade musí nájsť potravu sama. 
Tomu zodpovedajú aj množstvá 
potravy, ktoré jej v kŕmnych za-
riadeniach ponúkajú. <

Rybárčenie už dnes nie je 
záležitosťou teplej časti 
roka a stále viac rybárov 

dokáže svoj   koníček prevádzko-
vať vo všetkých štyroch ročných 
obdobiach. Ak sa rozhodne-
te do tejto skupiny tiež zaradiť, 
najskôr budete musieť porov-
nať svoje predstavy a možnosti. 
Ide o to, na akých revíroch máte 
možnosť loviť, aké ryby by ste 
radi videli na svojom prúte, aký-
mi technikami sa chcete o ich 
ulovenie pokúšať, ako ste ry-
bársky vyspelí a telesne zdatní, 
a určite je toho ešte oveľa viac.

Ryby ako studenokrvné or-
ganizmy znižujú v chladnej 
vode svoju aktivitu. Niekto-
ré ju len obmedzia, iné upada-
jú do akejsi zimnej strnulosti. 
Pretože útlm telesnej aktivity  
a horšia dostupnosť potravy 
ryby do istej miery handica-
puje, vyhľadávajú miesta ale-
bo úseky toku, kde sa im zima 
prežíva lepšie. Niekde sa proste 
len stiahnu do hlbšej vody a sú 
tu rozptýlené na rozsiahlej plo-
che, inde sa zhlukujú na veľmi 
obmedzenom priestore. 

Okolnosti sa líšia druh od 
druhu, značné rozdiely sú me-
dzi jednotlivými revírmi a okrem 
toho sa môže správanie rýb  
v závislosti od počasia a stavu 
vody počas zimy meniť. Ako-
koľvek to už je, ryby v zime 
prijímajú potravu len v obme-
dzenej miere a v mnohých prí-
padoch odmietajú výraznejšie 
cestovať. Najdôležitejšia vec na 
zimnom rybolove je preto loka-
lizácia rýb.

Ďalšou zásadnou vecou je 
počasie. Aktivitu rýb výrazne 
tlmí pokles teplôt, dlhotrvajú-
ce silnejšie mrazy a prechody 
frontov.

Ak je zima naozaj tuhá, sú 
ryby mimoriadne pasívne a na-
vyše sa väčšinou zdržujú pod ľa-
dovou pokrývkou. Fanatickým 
rybárom potom ostávajú len 
diery a úseky s oteplenou vodou 
pod priehradami. Priaznivý je  
z pohľadu rybárov vzostup tep-
lôt, pretrvávajúce teplejšie po-
časie (teploty okolo nuly a nad 
ňou), a ak túžite po väčších ry-
bách (najmä to platí pre jalce), 
tak aj zatiahnutá obloha.

Stav vody má na ryby tiež 
značný vplyv. Najhoršie je vzostup 

hladiny spôsobený masívnym to-
pením snehu. Voda sa prudko 
schladí, zakalí a dostávajú sa do 
nej splašky z ciest. V povodí kaž-
dej väčšej rieky je nejaké mesto 
a voda z ulíc so soľou a všetký-
mi nečistotami je v rieke behom 
chvíľky. Trvá to potom niekoľko 
dní, než sa všetko ustáli a bude 
nádej na úspešný lov.

Na väčších vodách sa pou-
žívajú silnejšie prúty aj vlasce, 
často až na úrovni výbavy,  
s ktorou by sme chytali v lete. 
Pri cielenom love veľkých jalcov 
máme zvyčajne náväzec v sile 
0,14 mm a zvyšok zostavy podľa 
podmienok (lov na päť metrov  
a na tridsať nie je to isté).

Desatoro zimného rybára
1)    Nesnaž sa chytať veľké poč-

ty rýb, si pri vode pre ra-
dosť a nie je potreba si nie-
čo dokazovať.

2)    Snaž sa nebrať pôvodné 
riečne druhy, zvlášť ak ich 
na revíri nie je veľa; pekná 
ryba rastie aj cez desať ro-
kov a nikto ju do vody ne-
vysádza.

3)    Nepredlžuj zbytočne zdolá-
vanie, ryba bude svoje sily 
a zásoby energie ešte po-
trebovať.

4)    Nauč sa ryby fotiť vo vode, 
na zdokumentovanie bež-
ného úlovku to stačí a je 
to oveľa šetrnejšie než na 
brehu.

5)    Ak je to možné, používaj 
háčiky bez protihrotu.

6)    Veľa rýb sa dá vypnúť pria-
mo vo vode bez toho, aby 
si na ne siahol - keď to ide, 
nebuď lenivý sa ohnúť.

7)    Nepokladaj ryby, ak to nie 
je nevyhnutné, na zem  
a už vôbec nie na sneh, pie-
sok alebo betón - na to slú-
ži podložka pod ryby, v ide-
álnom prípade namočená.

8)    Nevystavuj rybu zbytočne 
veľkým tepelným rozdie-
lom (studený sneh či ľad, 
alebo naopak dlhý pobyt  
v teplej ruke).

9)    Minimalizuj pobyt ryby na 
súši i manipuláciu s úlov-
kom.

10)  Sú situácie, kedy je v záuj-
me ochrany rýb lepšie vô-
bec nechytať. <

 Zdroj: odborná literatúra

Pomáhame zvieratkám v ťažkých zimných časoch.

RECEPT
Najlepšia vianočná 
kapustnica je od mamy
(pre 4 osoby)

1. Obvaríme 1/2 kg čerstvého 
bravčového mäsa s kosťou a 0,4 
kg údeného mäsa. Vodu po 5 mi-
nútach vylejeme, mäso a hrniec 
umyjeme a dáme všetko znova 
variť v 1 litri vody. Pridáme 1 li-
ter kapustnice, 1/2 kg kyslej ka-
pusty, 3 ks umytých bobkových 
listov, 4 malé zemiaky v celku, 
3 strúčky cesnaku a 1ks cibule. 
Môžu sa pridať aj 2 nožičky kva-
litnej domácej klobásy, ktorú tak-
tiež najskôr obvaríme 5 minút 
pred vložením do kapustnice.
2. Do misky s vodou namočíme 
hríby a varíme ich 10 min. Po pre-
cedení a premytí ich pridáme do 
kapustnice. Varíme pokiaľ nie je 
uvarené mäso. Kapustnicu solí-
me podľa potreby. Nezabúdajme 
pridať štipku lásky, ktorá je naj-
lepším korením života.
3. Po uvarení mäsa ho z kapustni-
ce vyberieme a konzumujeme ho 
až druhý deň.
4. Kapustnicu rozdelíme na dve 
časti – pre chlapov a pre ženy. Pre 
chlapov je už vlastne uvarená tak, 
ako je. Pre ženy kapustnicu za-
hustíme šľahačkovou smotanou. 
Takúto kapustu zvykneme podá-
vať s popučenými zemiakmi.
 Recept: Albert Groma najst.

Tvarohový koláč 
od starkej Tonky

Cesto
Zmiešame 30 dkg polohrubej 
múky, 15 dkg práškového cukru, 
1/2 prášku do pečiva, 1 vajce, 
1/2 kávovej lyžičky soli, 1 vanil-
kový cukor, 12,5 dkg Hery, 2 po-
lievkové lyžice oleja.

Plnka
200 ml kyslej smotany, 1 kg mäk-
kého tvarohu, 5 – 10 polievkových 
lyžíc cukru (podľa chuti), 1 vanil-
kový cukor, 1 kávová lyžička ško-
rice, citrónová kôra z jedného cit-
róna.

Postup
Cesto vymiesime a roztlačíme ho 
na plech, ktorý sa nemusí mastiť, 
pretože je v ňom tuk.
Tvarohovú plnku taktiež vymie-
šame a nanesieme ju na cesto na 
plechu. Pečieme vo vyhriatej rúre 
20 min. pri teplote 180 °C.

Piškótové cesto
5 žĺtkov a 5 polievkových lyžíc 
práškového cukru vymiešame do 
peny. Pridáme 3 polievkové lyži-
ce polohrubej múky, 2 polievkové 
lyžice kakaa, 2 polievkové lyžice 
oleja a 2 polievkové lyžice vlažnej 
vody. Vyšľaháme sneh z 5 bielok. 
Všetko zmiešame. Nezabúdajme 
pridať štipku lásky, ktorá je naj-
lepším korením života.

Piškótové cesto vylejeme na 
predpečené cesto s plnkou a ne-
cháme piecť ešte 15 minút pri tep-
lote 180 °C. 

 Dobrú chuť.
 Recept: Antónia Gromová

Po jesennom zbere a prípra-
ve záhrady na zimu je určite 
čas na oddych, ale pravý zá-

hradník dlho nevydrží úplne od-
dychovať a skôr či neskôr sa pustí 
do práce. Kontroluje zazimované 
dreviny a kry, otriasa sneh z ko-
nárov, aby sa pod jeho ťarchou 
nezlomili. Kontroluje podmien-
ky v miestnostiach, v ktorých si 
uskladňuje ovocie. Tepelne izo-
luje vonkajšie rozvody vody s ná-
sledným vypustením systému.

 Zima je síce krásne ročné ob-
dobie, ale každý záhradník je ur-
čite radšej  v záhrade počas ve-
getačného obdobia. V zime svoju 
starostlivosť venuje najmä izbo-
vým rastlinám či uvažuje nad tým, 
ako záhradu ešte vylepšiť. Samo-
zrejme, venuje sa aj kontrole ná-
radia a jeho prípadným opravám.

 Kŕmenie zimujúcich vtákov 
počas silných mrazov a veľkého 
snehu je veľmi dôležité. Pozor, 
krmivom im môžeme nielen po-
môcť, ale aj ublížiť. Vtáky sa určite 
nesmú prikrmovať zvyškami ľud-
skej potravy, lebo obsahuje soľ a 
korenie, ktoré sú pre ne škodlivé. 
Najvhodnejšie sú naturálne zrná, 
oriešky a rôzne plody a semená, 
prípadne loj či tuk. Skladba kr-
miva by mala byť čo najpestrejšia, 
lebo na kŕmidlá prilietajú rôzne 
druhy vtákov s rozdielnymi ná-
rokmi na potravu. Veľmi im chu-
tí napríklad aj slnečnica a ovsené 
vločky, menšie druhy vyhľadáva-
jú mak, jabĺčka či mrkvu.

  
Osevný plán novej záhrad-

kárskej sezóny je pre záhradká-
ra alfa  a omega úspechu. V osev-
nom pláne vie skombinovať rôzne 
druhy zeleniny a ovocia, ktoré si 
pri raste pomáhajú a vzájomne 
sa pozitívne ovplyvňujú. Preto je 
dôležité, aby si záhradkár dopre-
du pripravil vhodné semienka. 

Dnešný trend je vysádzať pôvod-
né a dnes už zabudnuté odrody 
našich starých mám  a otcov.

  Pravidelný zimný rez zlep-
šuje tvorbu silných zdravých vý-
honkov. Ideálne obdobie na rez 
a presvetlenie drevín je február 
až marec. Najnižšia denná teplota 
by nemala klesnúť pod mínus 8° 
C. Tento čas je vhodný už aj na vý-
sadbu nových drevín.

 Zimné mesiace ubehnú ako 
voda. Záhradkár by ich mal vy-
užiť na získanie rád, nápadov a 
vedomosti, ako najlepšie využiť 
pôdu vo svojej záhrade, ako sa 
brániť proti škodcom, chorobám 
a burinám rôznymi postrekmi, 
ako úspešne presvetľovať a roz-
množovať rastliny, ako výnosne 
pestovať zeleninu a ovocie, aké 
vybavenie a náradie si treba za-
obstarať pre uľahčenie prác na 
záhrade. Pre záhradkára je každá 
informácia o záhradníčení veľmi 
dôležitá.

Počas zimy odporúčame: 
•  zaliať vždyzelené dreviny, zakr-

patené dreviny v nádobách, ro-
dodendrony a čerstvo vysadené 
ihličnany (ale iba ak nemrzne); 

•  dať odhrnutý sneh na skalku  
a do porastov vždyzelených 
drevín;

•  zrezať okrasné kry kvitnúce 
v lete – nátržníky, tavoľníky, 
budleu a perovskiu (koncom 
februára), nechajte od zeme asi 
len 3 očká;

•  vysiať do skleníka prvú zeleni-
nu (február);

•  skontrolovať, či sa zimný kryt 
trvaliek neporušil;

•  skontrolovať zimujúce subtro-
pické rastliny a hľuzy. Počas 
teplejších dní vyvetrajte miest-
nosť, v ktorej sa tieto rastliny 
nachádzajú. Zalievajte ich len 
minimálne.
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Oficiálne kontakty 
Patrika Gromu:
Kancelária: 
Radnica mesta Žilina, 
Radničná 1, 
010 01 Žilina
tel.:  0917 957 892
utorok a štvrtok 9.00 - 11.00 hod.

www.niejenamtolahostajne.sk 
www.patrikgroma.sk
www.zilinatv.sk

e-mail: patrik.groma@azet.sk 

Facebook: 
-  skupiny: Patrik Groma, Váš člo-

vek na Radnici
-  PATRIK GROMA, poslanec Žilin-

ského samosprávneho kraja
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nikov v Žiline * Vydavateľ: Ing. Patrik
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Zavolajte Patrikovi Gromovi
0917 957 892 

Foto: archív Peter Štanský (5) a Miroslav Cambál (1) 

Z archívu

Rozhovor

Vlčince na starých fotografiách

Na slovíčko pán primátor
Patrik Groma vyspovedal primátora nášho mesta Igora Chomu.

Desatoro je známe takmer každému človeku, ide o akýsi 
morálny kódex. Pán primátor, pri vašom vstupe do 
komunálnej politiky ste občanom predstavili svoje 
priority. Vyberte z nich desať, ktoré ste splnili a ste na 
ne najviac hrdý.

1. Žiline som otvoril dvere pre nové in-
vestície
V roku 2010 som prevzal mesto po fi-
nančnej stránke úplne na kolenách, vte-
dy nám reálne hrozila nútená správa. 
Uvedomoval som si, že ak chce Žilina na-
predovať, musia sa neodkladne zaviesť 
striktné pravidlá nakladania s verejnými 
financiami, ktoré udržia mesto pri živote 
a zároveň sa bude znižovať dlh. Za 4 roky 
sa mi podarilo znížiť dlh mesta o 75,22%, 
čo otvára nové možnosti investovania 
do rozvoja v prospech všetkých občanov 
nášho mesta. V tomto trende budem aj 
naďalej pokračovať, aby sme mohli prísť 
s investičnými projektmi, ktoré by z dô-
vodu veľkého dlhu neboli v minulosti 
možné.

2. Zrekonštruoval som „ulicu ulíc“ 
v našom meste
Žilinčania sa po dlhých rokoch opäť doč-
kali reprezentatívnej „brány“ do histo-
rického centra Žiliny, za ktorú by sa ne-
muselo hanbiť žiadne európske mesto 
podobnej veľkosti. K rekonštrukcii Ná-
rodnej ulice sme pristúpili zodpoved-
ne a navrhli sme ju tak, aby o pár rokov 
nebolo znovu nutné riešiť havarijný stav 
dlažby. Okrem dlažby sa zrekonštruova-
lo aj osvetlenie, lavičky, odpadkové koše 
a iné doplnky pešej zóny. Nezabudli sme 

ani na obnovenie vstupu do podcho-
du k železničnej stanici, ktorého časť je 
v majetku mesta. Som presvedčený, že 
prechádzka po jednej z najvýznamnej-
ších ulíc mesta zanechá dobrý dojem v 
každom Žilinčanovi i návštevníkovi náš-
ho mesta.

3. Mestská hromadná doprava v Ži-
line začína držať krok s európskymi 
mestami
Počas môjho prvého funkčného obdobia 
sa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
dočkal dlho očakávanej obnovy vozid-
lového parku. Už tri roky je v prevádzke 
15 nových nízko podlahových trolejbu-
sov. Minulý rok k nim pribudlo 5 nových 
klimatizovaných a nízko podlahových 
autobusov. Mojim cieľom je obnoviť celý 
vozidlový park dopravného podniku, čo 
jednoznačne prispeje k pohodliu cesto-
vania v dopravných prostriedkoch. No-
vinkou je aj WI-FI internet zadarmo 
v nových vozidlách a bezplatná dopra-
va v MHD pre osoby staršie ako 62 ro-
kov. Ak poslanci podporia môj návrh, 
tak všetci Žilinčania s trvalým poby-
tom v Žiline a bez podlžností voči mes-
tu a dopravnému podniku, budú v MHD 
cestovať bezplatne od 1. januára 2017. 
Nebude to na úkor daní alebo iných po-
platkov, ale je to výsledok dobrej ekono-

mickej kondície mesta za môjho „primá-
torovania“.

4. Revitalizujem a rozširujem zeleň 
v meste
Jednou z mojich priorít je nielen udržia-
vanie existujúcej verejnej mestskej zele-
ne, ale podľa možností aj jej rozširovanie.  
O výsledku tohto projektu sa môžu pre-
svedčiť všetci občania, ktorí zavítajú do 
Sadu na Studničkách. V rozšírenom sade 
je vytvorená nová sieť chodníkov a cen-
trálna spevnená plocha s vodným prv-
kom. Vybudovalo sa aj nové detské ihrisko 
a boli osadené prvky drobnej architektúry 
(lavičky, odpadkové koše, stojany na bi-
cykle, šachové stolíky a informačné pane-
ly o význame vody a histórii objektu vod-
ného zdroja). Celkovo bolo vysadených  
74 ks stromov, 865 ks kríkov a 1 271 ks tr-
valiek. Už v tomto roku sa začalo pracovať 
na revitalizácii ďalšieho mestského parku 
– Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku. Určite 
oceníte nový vzhľad tohto často navšte-
vovaného miesta, ktoré neodmysliteľne 
patrí k Žiline. Postaral som sa aj o revitali-
záciu a rozšírenie Lesoparku Chrasť o časť 
za Karpatskou ulicou na sídlisku Vlčince. 
Okrem iného v ňom bolo vybudovaných 
1 000 m nových chodníkov, zrealizovaná 
výsadba drevín či osadenie nového mobi-
liáru (lavičky, odpadkové koše).

5. Strašidelný hrad na Solinkách ko-
nečne dostrašil
Desaťročia rozostavaná a pre okolie ne-
bezpečná stavba uprostred sídliska So-
linky prezývaná „Strašidelný hrad“ bude 
mať konečne nové využitie. Aktívne som 
sa zapojil do rokovaní s majiteľom stavby 
a zástupcami obchodného reťazca, ktorí 
sa napokon dohodli na novom a zmys-
luplnom využití tejto stavby – vzniklo tu 
obchodné centrum a parkovacie miesta. 
To, čo sa mojim predchodcom nepodarilo 
za 25 rokov, mne sa podarilo. Zo „strašia-
ka“ sa stala moderná budova.

6. V našom meste sa zvýšila bezpeč-
nosť
V priebehu krátkeho času sa mi podarilo 
aj s náčelníkom mestskej polície zmoder-
nizovať kamerový systém z pôvodných 6 
kamier, z ktorých bola v roku 2011 iba 1 
funkčná, na súčasných 63 nových a plne 
funkčných kamier. Žilina je tak monito-
rovaná 24 hodín denne, čím sa zvýšila 
bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov 
nášho mesta, ako aj ochrana majetku 
pred vandalmi.

7. Zvýšila sa kapacita materských škôl
Doslova som tlačil na to, aby sa zvýšila 
kapacita materských škôl. V priestoroch 
niekoľkých základných škôl, a to v Zá-
dubní, na Hlinách na Ulici Vendelína Ja-
vorku, na Solinkách na Gaštanovej ulici 
a na Vlčinciach na Ulici sv. Svorada a Be-
nedikta, boli zriadené po dve nové trie-
dy materských škôl. Podarilo sa mi vyro-
kovať aj dotáciu z ministerstva školstva, 
vďaka ktorej sme mohli v tomto škol-
skom roku na ZŠ Limbová na Solinkách 
otvoriť dve nové triedy materskej ško-
ly s kapacitou 50 detí. Mojou snahou je, 
aby v dohľadnej dobe malo miesto v škôl-
ke každé žilinské dieťa.

8. Rozšírili sme služby žilinským se-
niorom 
Od 1. augusta 2013 sa mesto Žilina stalo 
zriaďovateľom zariadenia „Úsmev – za-

riadenie pre seniorov a domov sociálnych 
služieb“, ktoré sa nachádza na Osiko-
vej ulici 26 na sídlisku Solinky. Je to vý-
sledok môjho rokovania s predsedom Ži-
linského samosprávneho kraja Jurajom 
Blanárom, čím sme zvýšili rozsah služieb 
zo strany mesta Žilina pre našich senio-
rov. Našou úlohou a prioritou je starať sa 
o klientov, ktorí bývajú v tomto zariadení 
a spríjemniť im jeseň života. Rozšírili sme 
pre nich denné centrá (na území mesta 
máme v súčasnosti 4 denné centrá). Tak-
tiež sme zvýšili kapacitu výdaja jedál pre 
sociálne slabších obyvateľov, a to otvo-
rením druhej jedálne na Lichardovej uli-
ci na najstaršom žilinskom sídlisku Hliny.

9. Národná kultúrna pamiatka Rosen-
feldov palác sa dočkala rekonštrukcie 
Mesto dlhodobo plánovalo rekonštruk-
ciu tejto jedinečnej secesnej pamiatky, 
no hlavnou prekážkou bol nedostatok fi-
nančných prostriedkov. Na rekonštruk-
ciu Rosenfeldovho paláca sa nám poda-
rilo získať prostriedky z fondov Európskej 
únie a „Nórskych fondov“. Predpokladaný 
termín ukončenia rekonštrukčných prác 
je naplánovaný na apríl 2016. 

10. Mesto Žilina patrí medzi dve naj-
progresívnejšie samosprávy
Po náročnej práci, príprave a vďaka vytr-
valosti môjho tímu budú občanom mes-
ta sprístupnené rôzne služby mestského 
úradu prostredníctvom moderných infor-
mačno-komunikačných technológií, kto-
ré sa stávajú už bežnou súčasťou života. 
Mesto Žilina sa zaradilo medzi dve naj-
progresívnejšie samosprávy na Sloven-
sku, ktoré plne sfunkčnia integrovaný in-
formačný systém, čím sa zásadne zmení  
a zjednoduší komunikácia medzi občan-
mi a úradom. V rámci Operačného progra-
mu informatizácia spoločnosti prejde 
elektronizáciou 143 služieb mestského 
úradu. Vďaka tomuto projektu si bude 
môcť každý občan vybaviť svoje  záleži-
tosti on-line z domu alebo cez mobilné 
aplikácie. Ďakujem za rozhovor.
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