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Buďme chvíľu ako naše deti 
a Vianoce budú zasa čarovné

Kopy vŕzgajúceho snehu, od 
mrazu vyštípané líčka, na 
nohách obuté rodžery či kon-
kordy, na hlave vlnená čiap-

ka a v rukách hokejka. Úprimná spoloč-
ná radosť všetkých detí z darčekov pred 
panelákom, ale aj večerné polievanie 
parkoviska, ktoré sa v  mraze zmenilo 
na klzisko. To si pamätám ja. A ako si vy 
spomínate na čas vianočný? Stačí pri-
vrieť oči a vydať sa na cestu rozpamätá-
vania sa za zabudnutými zimnými hra-
mi a  príbehmi, ktoré sprevádzali naše 
detské časy. Skúsme svojim spomien-
kam a fantázii otvoriť dvere a zasnívať 
si. Oživme to, čo kedysi patrilo k zime, 
k vianočnému času, a tým boli vždy po-
hoda, pokoj, radosť a  láska,  všetci ľu-
dia boli cez sviatky odrazu akísi lepší. 
Jednoducho na chvíľu zabudnime na 
dnešok. Tým, že sme vyrástli a stali sa 
z nás dospelí, stratili sme vieru v kúzlo 
Vianoc. Tvárime sa, že sme starší, teda 
múdrejší. No dávno je známe, že nad 

mudrca múdrejšie je dieťa. Spomeňme 
si všetci na svoje detstvo, na to neoby-
čajné vzrušenie, ktorému sme sa vtedy 
dokázali odovzdať, spomeňme si na zá-
zraky, ktorým sme verili. Tak prečo sa 
nestať opäť dieťaťom? 

Vianoce – jeden z  najkrajších sviat-
kov roka. Poniektorí sme opäť nedo-
držali svoje predsavzatie, že si nene-
cháme všetko na poslednú chvíľu, ale 
pokúsme sa nad to povzniesť a  znovu 
objavme kúzlo Vianoc. Nakupovanie, 
vianočné upratovanie domácností, pe-
čenie vianočných koláčov, obvyklé na-
háňanie sa za darčekmi. Pritom darček 
nie je to najdôležitejšie. Čarovné Via-
noce by mali byť odmenou za celoročnú 
námahu – čas oddychu, pokoja, dni plné 
milých stretnutí s pozornosťou a vľúd-
nosťou. Čas na nové plány či nový za-
čiatok. Podstatné je uchrániť si „Genius 
seculi“ – duch času. Vráťme sa do det-
ských čias rodinných tradícií alebo si 
vytvorme svoje vlastné. Nezabudnime, 

že čas vianočný je skutočne čarovný. 
Môžu sa udiať veci zázračné. Pod roz-
žiareným stromčekom myslíme na tých, 
ktorí práve nie sú s nami. Na deti, ktoré 
už vyleteli z hniezda, na všetkých blíz-
kych.

Pozrime sa z  okna a  v duchu poďa-
kujme tým, ktorí nám pomáhajú mať 
zázračné Vianoce. Vodičovi trolejbusu 
rozvážajúcemu cestujúcich, energetiko-
vi za teplo v byte, policajtovi, hasičovi či 
záchranárovi. Všetkým, ktorí i  napriek 
vianočnému času museli ísť do práce. 
Spomeňme si aj na tých, ktorí už nikdy 
nestlačia kľučku našich dverí. Na Via-
noce sa dejú zázraky. Možno v  teplom 
mihote sviečok a  jasnom odlesku via-
nočných ozdôb sa nám aspoň na chvíľu 
zazdá, že pri štedrovečernom stole niet 
prázdnych miest, že je celá rodina spo-
lu. Nezabudnime nechať počas šted-
rej večere jedno voľné miesto pri stole, 
v  duši. Pre hosťa. Pre pútnika. Pre ne-
známeho bez domova. Určite niekto za-

klope a možno nielen na naše dvere, ale 
aj na naše srdcia. 

Vianoce sú časom i  na urovnanie 
sporov a  odpustenie. Čo tak svojmu 
rozhádanému susedovi doniesť tanier 
koláčov. Verte, on nám ho dvakrát na-
plnený vráti späť – jeden plný svojich 
maškŕt a druhý plný udobrenia. 

Vianoce sú ideálnym časom aj  pre 
dobrý skutok. Skúsme každý z  nás 
nezištne aspoň jeden dobrý skutok uro-
biť a poslať ho ďalej a ďalej. Možno tým 
niekomu dokážeme, že Vianoce sú nao-
zaj čas zázrakov. Dobrý skutok a vlastne 
samotné  dobro je predsa ten najkrajší 
darček. A nakoniec, dobro sa nám v ži-
vote vždy vráti, ako napríklad aj milé 
slovo. A  milé slovo je kľúčom, čo do-
káže všetky zámky otvárať. Používaj-
me ho teda tak ako naše deti, jednodu-
cho a bez pretvárky. Buďme opäť aspoň 
chvíľu ako naše deti.

Patrik Groma

Foto: Vlado Bača | www.vladobaca.sk

Milan Rúfus 

Tvoje a moje Vianoce

Vianoce detí.

A veľké deti Vianoc.

Každému inak pravdivé.

Každému iné.

Ja sa už chystám na noc.

Ty v nekonečnom údive

Ježiška počúvaš

a sýtiš sa tou vravou.

Ja to už neviem.

Nemám síl.

Už ho len myslím zasneženou hlavou.

A prosím, aby odpustil.

Milí
Žilinčania,

blíži sa ten čarovný 
sviatočný deň. 

Deň, ktorý má pre 
každého z nás 

neopakovateľnú 
atmosféru, pretože 
nám pripomína tie 

najkrajšie chvíle v živote. 
Užime si aj tieto Vianoce 

v kruhu našich najbližších
a doprajme si oddych 

a pokoj, aby nám 
boli tieto dni

odmenou za celoročnú 
ná mahu. A nezabúdajme, 

že tie najkrajšie 
darčeky nie sú ukryté 
pod stromčekom, ale 

v našich srdciach.
Prajem vám, aby ste si 
mohli za štedrovečerný 

stôl zasadnúť s tými, 
ktorých milujete 

a aby na vás v novom 
roku čakali splnené sny. 

Ing. Patrik Groma
poslanec mestského zastupiteľstva 

a prvý zástupca primátora
mesta Žilina
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Sme tím slušných ľudí

Ž ilina bude mať dvad-
saťjeden erbov! To 
nie je vtip, ale rea-

lita. Nielen dvojkríž, ale i vra-
na či vlci! Aj toto sú symboly, 
ktoré patria k  Žiline. Vede-
nie mesta si predsavzalo, že 
vlastný erb bude mať všetkých 
dvadsať mestských častí, pri-
čom štyri z  nich v súčasnosti 
už existujú.

Okrem samotnej Žiliny sa 
erbom hrdia už v  Trnovom, 
Bytčici a  Vraní. Vďaka inicia-
tíve Patrika Gromu dostane 
do užívanie svoj erb a vlajku aj 
najpočetnejšie žilinské sídlis-
ko Vlčince. Groma v spoluprá-
ci s právnym oddelením mesta 
Žilina a  Heraldickým regis-
trom Slovenskej republiky 
spoločne vytvorili štít s  bre-
zou a dvomi vlkmi.

Budúci rok by okrem Vlči-
niec mali mať svoj erb i ďalšie 
mestské časti – Brodno, Buda-
tín, Považský Chlmec, Zádub-
nie a Zástranie. 

„Erb mestskej časti Vlčince 
vychádza z  Ruttkayovej mapy 
z roku 1747, kde sú uvedené Bre-
zový majer a  Wltsintze. Tradu-
je sa, že tu bolo veľa vlkov. Jed-
nou z príčin bolo, že tu domáci 
vynášali zdochliny a oni ich po-
žierali,“ vysvetľuje viceprimá-
tor Patrik Groma, ktorý v  tejto 
mestskej časti aj vyrastal. 

Erb bude nakoniec červe-
no-zlatý. Takéto vyobrazenie 
odporúčajú aj heraldici. Po dľa 
ich jedného výskumu mohol byť 
práve pôvodný žilinský erb čer-
veno-zlatý, pretože zelená farba 
sa v  tej dobe v  heraldike vôbec 
nepoužívala. A určite nebude na 

škodu farebné odlíšenie od zná-
meho mestského erbu. 

„Vytvoriť erb Vlčiniec nebo-
lo jednoduché. Výhodou mohlo 
byť, ak sa našli staršie pečatidlá 
či erb rodu, ktorý tu žil. Pri Vl-
činciach to bolo ťažšie, pretože 
nič takéto neexistovalo. V tom-
to špecifickom prípade sa však 
vychádzalo z  historickej sku-
točnosti – historického mapo-
vého podkladu. Podobný orie-
šok nás napríklad bude čakať aj 
pri vytváraní erbov Hlín a Soli-
niek,“  vysvetľuje viceprimátor 
Groma a  dodáva: „obnovením 
alebo vznikom erbu sa občania 
mestských častí vracajú k  his-
tórii svojej obce či miesta, kde 
žijú. Vracajú sa k  identite, ve-
dia si ju zadefinovať a môžu byť 
pyšní na to, že ich mestská časť 
má svoj vlastný erb.“ 

Primátorovi Igorovi Cho-
movi sa po náročných 
rokovaniach so štátom 
podarilo vyrovnať zá-

väzok ešte z  roku 2005 spojený 
s  vybudovaním Obytného súbo-
ru v Krasňanoch. Takzvaná „kórej-
ská dedina“ sa dostane do majetku 
ministerstva hospodárstva a mesto 
už nebude mať tento záväzok voči 
štátu. Bude to mať pozitívny vplyv 
na hospodárenie mesta a Žiline sa 
tým výrazne zníži zadlženosť. V sú-
časnosti ide o sumu vyše 11 milió-
nov eur, pričom v roku 2014 sa Igo-
rovi Chomovi podarilo dlh znížiť 
o sumu takmer 6 miliónov eur. 
„Ako poslanec Národnej rady Slo-
venskej republiky sa neustále, 
okrem štátnych záležitostí, snažím 

pomôcť nášmu mestu. Keď som sa 
v roku 2011 ujal funkcie primátora, 
Žilina bola na pokraji finančného 
zrútenia, pretože dlh mesta predsta-
voval výšku 130,29 %. Neostávalo mi 
nič iné, iba transparentne hospodá-
riť a toto úsilie prinieslo svoje ovo-
cie. Po intenzívnom hľadaní riešení 
sa mi podarilo na pôde parlamentu 
vyrokovať, že Obytný súbor Kras-
ňany prevezme do svojho majet-
ku štát. Považujem za veľký úspech, 
že sa nám podarilo za 6 rokov zní-
žiť dlh mesta o 52 293 000 eur ale-
bo inak povedané, týmto krokom sa 
výška dlhu z konca roku 2010 zníži 
na približne 23 %! Táto skutočnosť 
otvára dvere novým investíciám do 
mesta,“ vysvetľuje primátor Igor 
Choma.

 Patrik Groma: „Mesto Žilina 
dosahuje najlepšie ekonomické 
výsledky na Slovensku. Aj mi-
nuloročný prebytok v  rozpočte 
3,8 milióna eur a zníženie dlhu 
už teraz zabezpečili mestu nové 
chodníky a  cesty, rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia, opra-
vu škôl a Rosenfeldovho paláca 
a  v  budúcnosti bezplatnú MHD 
pre všetkých či výstavbu nového 
Areálu žilinských športov. Som 
rád, že môžem byť súčasťou ma-
nažérsky schopného tímu od-
borníkov, ktorí pomáhajú rozvo-
ju Žiliny a  zabraňujú lobistom 
a  ich poslaneckým posluho-
vačom okrádať mesto tak, ako 
to bolo v nedávnej minulosti.“

Vlčince budú mať 
vlastný erb!

Erb Vlčiniec sa slávnostne uvedie do života budúci rok, pričom bude hrdo zdobiť 
autobusové zastávky, budovy škôlok či mestskej polície.

Sme tím 
slušných 
ľudí

Žilina je moje mesto. 
Pyšne neraz ukazujem 
jeho zákutia hosťom i ne-
ohláseným pocestným. 
Ukazujem im nielen his-
tóriu, ale aj súčasnosť. 
Zrekonštruovaný zimný 
štadión a  väčšinu oprave-
ných ihrísk v  medziblo-
koch, školy meniace svoj 
šat, nové chodníky a  in-
fraštruktúru, ekologické 
autobusy a  trolejbusy, ti-
sícky nasadených strom-
čekov a  kvetov osviežujú-
ce mikroklímu, nové byty, 
mestské divadlo. Zájdem 
s nimi aj na nejedno z vý-
borných podujatí, ktorých 
je v  našom meste požeh-
nane veľa. Darí sa nielen 
kultúre, ale i športu. Ni kdy 
nezabudnem pochváliť aj 
skvelých ľudí, ktorí tu žijú. 
Veď spoločne vytvárame 
naše prostredie, naše trva-
lé hodnoty. 

Je to už dva roky, čo za-
stávam funkciu zástup-
cu primátora. Neuznávam 
filozofiu „novej metly“. 
Kvalitne pracovať sa dá 
s každým kolektívom. Ne-
žiada sa mi ani porovná-
vania, ale ak chcete, po-
rovnávajte. Teší ma však, 
že moje vízie sa menia na 
skutočnosť – pomoc hen-
dikepovaným, ekologic-
ké projekty, vznik galérie 
na radnici mesta, pod-
pora investícií v  meste, 
udržiavanie partnerstiev, 
ale aj vyrovnanie sa s ne-
zodpovednými občanmi 
neplatiacich nájomné, 
po rušujúcich všeobecné 
záväzné nariadenia či 
iné pravidlá. Nielen moje 
návrhy, ale aj návrhy 
zamestnancov mestského 
úradu sa v  našom kolek-
tíve – bez silných slov 
a  s  dostatkom ochoty vy-
svetľovať, hovoriť i  na-
čúvať – stávajú cestou 
k úspechu. Pritom mi vô-
bec neprekáža, že dobré 
veci chcú svoj čas. 

Čo nás však najviac cha-
rakterizuje a  ukazuje pra-
vú hodnotu našej každo-
dennej práce? Rosenfeldov 
palác. Žiadnemu primá-
torovi a  jeho kolektívu sa 
nikdy doteraz nepodarilo 
urobiť to, o čom, bohužiaľ, 
iní len snívali. Zrekonštru-
ovať Rosenfeldov palác – 
najkrajší secesný skvost na 
Slovensku. V minulosti ho 
chceli ponie ktorí bezbož-
ne predať či veľmi predra-
žene opraviť. Našťastie sa 
tak nestalo. Transparent-
ne, profesionálne a  s  úc-
tou k  histórii sa nám za 
jediný rok kolektívne po-
darilo zachrániť palác – 
úctyhodnú pýchu nášho 
mesta. Aj toto patrí k  na-
šej práci. Sme predsa tím 
slušných ľudí.

List 
Pani učiteľke

Dlh mesta 
sa radikálne znížil!

Bol som svedkom možno malého činu, ale pre mňa výni-
močného. Zanechal vo mne veľký dojem. Rozhodol som 

sa aspoň takto poďakovať.

Vážená pani Andrea Tarabová 
učiteľka 4. A v ZŠ, Martinská Žilina

Milá pani učiteľka, rád by som Vám zo srdca poďakoval. Mal 
som možnosť a česť zúčastniť sa Vašej milej slávnosti – uvítanie 
knižky „Malý princ zo 4. A“ do života.

Vaše úprimné a  láskavé slová ma dojali natoľko, až sa mi za-
leskli oči. Úprimne som presvedčený, že aj napriek problémom 
v školstve sa naša spoločnosť pri takýchto učiteľoch, medzi kto-
rých patríte aj Vy, nemusí báť o  budúcnosť našich detí. Hravou 
a nevtieravou formou vzdelávania učíte naše detičky a výsledky 
Vašej práce sú viditeľné takmer okamžite – aj v podobe nádhernej, 
poučnej a kreatívnej knihy.

Milá pani učiteľka, ďakujem, že ste naše deti naučili pozorne 
počúvať, rozumne sa pýtať a pokojne odpovedať. Týmto deťom ste 
pomohli rásť a meniť sa. Aj keď si to možno dnes ešte neuvedomu-
jú, určite ste v ich podvedomí už teraz veľkým vzorom. Za všetky 
Vaše „školské“ detičky Vám ešte raz úprimne ďakujem.

S úctou
Ing. Patrik Groma

zástupca primátora mesta Žilina

Patrik Groma spolu s pani riaditeľkou ZŠ Martinská Beátou Veselskou 
a  inciátorkou knihy s  pani učiteľkou Andreou Tarabovou (vľavo) pri 
uvítaní knihy do života.

Transparentné hospodárenie mesta potvrdzuje aj deviate miesto v rebríčku transpa-
rentnosti za rok 2016, v ktorom sa sleduje naklonenosť otvorenosti a transparentnosti 
samosprávy voči svojim obyvateľom. Rebríček je založený na hodnotení poskytovania 
informácií obcami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených 
protikorupčných mechanizmov.
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Sme tím slušných ľudí

Záchrana hrobu a náhrobného 
kameňa vojaka z 1. svetovej 
vojny Antala Kosmala

Ide o  posledný hrob zo zanik-
nutého vojenského cintorína. 

Bývalý správca s  ním mal prav-
depodobne iné úmysly, ako sa oň 

starať. Dnes už má pietne miesto 
svojich ochrancov – mesto Ži-
lina, Úniu vojnových veteránov 
a dobrovoľníkov.

Kvalitné vzdelávanie = priorita

Každá aktivita, ktorá slúži na 
rozvoj vedomostí a logické-

ho myslenia, je pre nás priorit-
ná. Pilotné vzdelávacie projekty 
na Slovensku – výučba progra-

movania aplikácií v  Androide 
a  aplikovanej  elektrotechni-
ke a robotike na našich základ-
ných školách (Karpatská, Závo-
die, Hájik).

Prezentácia programovania predsedovi združenia Michalovi Hybskému (vľavo) 
a viceprimátorovi Žiliny Patrikovi Gromovi na ZŠ Námestie mladosti v Žiline.

Nezabúdajme na významné 
žilinské osobnosti!

Je mnoho zabudnutých žilin-
ských osobností, ktoré si ur-

čite zaslúžia uznanie. V  budú-
com roku navrhnem na ocenenie 
Čestné občianstvo mesta Žilina 
„in memoriam“ výtvarníkov Vik-
tora Krupca a Gejzu Salaya a hu-
manitárnu pracovníčku, filan-
tropku a  zakladateľku detskej 
nemocnice v  Bytčici Muriel Pa-
getovú. Obraz od Gejzu Salaya.

Obraz od Viktra Krupca. Muriel Pagetová

Žilinský rodák Peter Sagan dal 
svetu ďalšie slovíčko odvodené 
zo slovenčiny!

Po Čapkovom slove robot (ro-
bota) si flámske krajiny osvoji-

li výraz „SAGANNEKE“, číta sa „sa-
gan:ke“, ktorý označuje chytenie 
niekoho na imtímnych partiách.

Aj takúto perličku som sa do-
zvedel pri stretnutí s  priateľmi 
z  belgického partnerského mes-
ta Essen.

Patrik Groma a Saganov tréner Peter Zánický s priateľmi z družobných miest.

Zachraňujeme naše kultúrne 
dedičstvo

Drevená socha Slovanka od vý-
tvarníka Mykolu Černyša, na 

ktorej sa podpísal zub času, bola 
umiestnená v parčíku na križovat-

ke Hečkovej a Poľnej ulice. Na zá-
klade podnetu Patrika Gromu sa po 
štyridsiatich rokoch demontovala 
a poputuje na reštaurovanie.

Demontáž drevenej plastiky.

Príprava výstavby nových 
bytov a oddychovej zóny

V  roku 2016 boli asanované 
štyri objekty na Bratislav-

skej ulici – tri obytné a jedna hos-
podárska budova. Podľa územné-
ho plánu mesta tu má vzniknúť 
o  desať rokov oddychová zóna. 

V  lokalite za Vuralom zas podľa 
územného plánu sa plánuje po-
staviť až stopäťdesiat nových ná-
jomných bytov, ktorým budúci 
rok ustúpi desať domov a ďalšie, 
najmä nelegálne nebytové stavby. 

Zdevastovaný dom za Vuralom odsúdený na asanáciu.

Zničený náhrobný kameň pohodený na Novom cintoríne.

Opravený hrob na svojom pôvodnom mieste na Starom cintoríne.

Ďalšia skupina osôb cestuje 
v MHD bezplatne

Na návrh vedenia mesta ces-
tujú bezplatne už aj všet-

ky osoby, ktoré sprevádzajú die-
ťa až do ukončeného 3. roku 
veku dieťaťa. Je úplne ľubo-

voľné, akou formou dieťa pre-
pravujete – na rukách, v  šatke, 
kočíku či hocijakom inom nosiči. 
Podmienkou však pri kontrole je 
preukázanie veku dieťaťa.

Nové moderné osvetlenie 
s LED technológiou. 

Zub času si posvietil na 
staré osvetlenie. 

KEDYSI

KEDYSI

DNES

DNES

Za umením na bicykli

Rekonštrukcia verejného 
osvetlenia

Žilina má veľmi bohatú 
exteriérovú galériu umenia. 

Mnohí obyvatelia mesta ani 
netušia, akí významní výtvarníci 
tu zanechali svoje diela – 
Kompánek, Uher, Rudavský, 
Kráľ, Pelikán, Krivoš, Berák, 

Beráková, Černyš, Barčík, Brun, 
Choma, Mlynarčík a iní.

„Všetky diela čoskoro zmapu-
jem do cyklomapy tak, aby ste 
sa nimi mohli pokochať počas 
jazdy na bicykli,“ vyjadril sa Pat-
rik Groma.

Ďalšia časť rekonštrukcie 
verejného osvetlenia na 

sídlisku Vlčince sa práve skon-
čila. Na Vlčinciach I  a  Hlbokej 
ceste budú svietiť nové lam-
py využívajúce moderné úspor-
né technológie. Okrem svietidiel 

sa vymenili i  výložníky, stožia-
re, elektrické rozvádzače a všetky 
káblové rozvody. Ide o úplne nové 
osvetlenie, pričom po spustení sa 
pôvodné osvetlenie zdemontu-
je. Celkový rozpočet na realizáciu 
diela bol takmer 500-tisíc eur. 

Čistenie plastiky od špiny a sprejerských nápisov na Bajzovej ulici.
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Bezpečnosť na Vlčinciach je 
na prvom mieste

Štyri nové osvetlené priecho-
dy pre chodcov na Rosinskej 

ulici na Vlčinciach zviditeľňujú 
chodcov v  hmle a  tme. V  pláne 
je v  strede tejto ulice inštalovať 

semafor, ktorý zastaví vodiča po 
prekročení povolenej rýchlosti. 
Po skúšobnej prevádzke a osved-
čení sa tento model inštaluje aj 
v iných častiach mesta.

Osvetlenie priechodov pre chodcov zvyšuje ich bezpečnosť.

Mesto Žilina = zdravé mesto

Rôzne druhy ovocných a  ze-
leninových šalátov či bylin-

kových čajov zo svojej kuchyne 
pripravili pre návštevníkov Dňa 

otvorených dverí na ZŠ Karpat-
ská na Vlčinciach šikovné deti 
a  kuchárky. Veď zdravá strava 
chutí deťom viac.

Ochutnávka zdravých šalátov.

Obyvateľom Vlčiniec sa 
poriadne uľavilo

Neúmerné dopravné zaťažo-
vanie komunikácií na dvad-

saťtisícovom sídlisku Vlčince 

viedlo radnicu k  ráznemu opat-
reniu a  od apríla tohto roku je 
Obežná ulica obojsmerná.

Vjazd na Obežnú ulicu, dnes už obojsmernú.

Kniha Žilina vo svetle lámp 
získala ďalší triumf!

Kniha Žilina vo svetle lámp 
sa stala najkrajšou Knihou 

Horného Považia 2015. Po zís-
kaní ceny Zlatá pečať za vysokú 
kvalitatívnu úroveň je to jej ďal-
šie prvenstvo. „Ďakujem najmä 
Milanovi Novákovi do neba, 
ďalším dvom spoluautorom 
Peťovi Štanskému a  Mirovi 

Pfliegelovi, že som mohol s nimi 
na tomto úžasnom projekte 
spolupracovať. Vďaka patrí aj 
vydavateľstvu GEORG a grafikom 
Miroslavovi Pfliegelovi ml. 
a Tiborovi Majerčíkovi. Je to ur-
čite aj vhodný darček pod via-
nočný stromček,“ vyjadril sa Pat-
rik Groma.

Objavujeme stratený majetok 
Žilinčanov

V meste Žilina sa nachádzali 
plastiky, obrazy či iné ume-

lecké diela, ktoré boli v minulos-
ti uložené na miestach, o ktorých 
dnes chýba evidencia alebo boli 
odcudzené.

Pátrame a  neprestaneme 
pátrať po majetku mesta, či to 
boli busty Lenina (na bývalom 
Nám. Ľ. Štúra) alebo Sedláčka 
(v  Sade SNP), pamätná tabuľa 
Petrovi Tvrdému (na dnešnom 
farskom úrade) či socha Jána Ne-
pomuckého v  Budatíne. Napr. 
počas 2. svetovej vojny ukradli zo 
žilinskej reálky (Blok A Žilinskej 
univerzity) tri rozmerné olejo-
maľby Gustáva Obendorfa. Chý-
bajú aj určité diela z  PKO. Pre-
verujeme aj desiatky rokov staré 
delimitačné protokoly, zápisni-
ce, archívne dokumenty. Naozaj 

sa nám darí. Postupom času sa 
nám podarilo objaviť obraz Jána 
Hálu, plastiku Stanislava Bíroša 
a vitráž Fera Kráľa.

„Na margo veci, niektoré 
umelecké objekty sme si zniči-
li sami. Až mi srdce trhá! Spo-
meniem Kaplnku sv. Jozefa ro-
botníka na Kysuckej ceste pri 
Slovene z  roku 1890 s  výzdo-
bou Viktora Krupca, ktorá bola 
zbúraná pri výstavbe okružnej 
križovatky alebo pavilón ce-
mentárne postavený pre Uhor-
skú priemyselnú výstavu v Žili-
ne roku 1903, ktorý zas ustúpil 
hotelu Holiday Inn. Budeme 
vďační za každú informáciu 
o  stratených dielach. Nájdené 
diela budú vystavené v  Rosen-
feldovom paláci,“ vyjadril sa 
Patrik Groma.

Aby sa nám nestrácali umelecké diela spred nosa ako táto plastika na 
Slovanskej ceste na Vlčinciach.

„Parádny deň“ v Spojenej 
škole na Rosinskej ulici

Každá aktivita, ktorá spája 
hendikepované a zdravé deti, 

je pre nás prioritná. Netreba za-
búdať, že aj tieto deti môžu rásť, 
kvitnúť a prinášať ovocie. Len mu-

sia mať primeranú starostlivosť aj 
oporu.  Parádny deň je o  integrá-
cii, empatii, tolerancii, súdržnosti 
a úcte jedného k druhému. Veľmi 
sa z tohto projektu teším.

Mestu Žilina sa darí postup-
ne odstraňovať nelegál-

ne reklamné plochy. Dodnes už 
boli odstránené stovky tzv. „bill-
boardov“ a  naďalej sa pokra-
čuje úspešne v  ťažení proti re-
klamnému smogu. V súčasnosti 
mesto vedie i niekoľko súdnych 
sporov na odstránenie neschvá-
lených reklám. Na chválu ve-
denia mesta je, že na majetku 
alebo pozemku mesta nevznik-

la ani jedna nová reklama, prí-
padne ak vznikla, bola vo veľmi 
krátkom čase odstránená. „V bu-
dúcom roku bude odstránených 
viac ako 200 ďalších reklamných 
plôch, pretože končí jedna z ne-
výhodných zmlúv z čias primáto-
ra Slotu a razantne sme odmietli 
jej predĺženie. Tak isto budú od-
stránené aj ďalšie reklamné plo-
chy bez stavebného povolenia,” 
dodal Patrik Groma. 

Mesto Žilina získalo unikátne 
obrazy

„Mal som česť prevziať 
takmer sto obrazov 

po zosnulom akad. mal. Mojmí-
rovi Vlkolačkovi od jeho man-
želky Mileny Sadloňovej. Mesto 
diela zarámovalo, vystavilo ich 
na  Radnici mesta Žilina a v bu-
dúcom roku sa úspešná výsta-
va presunie aj do Rosenfeldovho 
paláca. Chcel by som pani Milene 
Sadloňovej ešte raz poďakovať za 
tento hodnotný dar mestu, ktorý 
mal pre ňu osobný i citový cha-
rakter. Akademický maliar Moj-

mír Vlkolaček patrí medzi naj-
väčšie osobnosti mesta Žilina vo 
svojom odbore, a  preto nás ne-
smierne teší a  sme poctení, že 
jeho diela budú v majetku mes-
ta Žilina, teda všetkých Žilinča-
nov,“ povedal Patrik Groma.

V roku 2000 udelilo mesto Ži-
lina akademickému maliarovi 
Mojmírovi Vlkolačkovi Čestné 
občianstvo mesta Žilina. V tom-
to roku sme si 15. decembra pri-
pomenuli jeho stoprvé výročie 
narodenia.

Patrik Groma s Milenou Sadloňovou na Radnici mesta Žilina.

KEDYSI

DNES

Naďalej odstraňujeme 
nelegálne reklamné plochy

Sme tím slušných ľudí

Mnohé zákonom chráne-
né živočíchy – dážďov-

ník obyčajný a  rôzne druhy 
netopierov, žijú v  útrobách pa-
nelových domov. Zatepľovanie 
obytných priestorov ich však za-
bíja a  vyháňa z  úkrytov, hniez-
disk a  zimovísk, keďže si tieto 
tvory nachádzajú nové útočiská 
v štrbinách panelákoch namiesto 
zničených skalných biotopov 
a starých bútľavých stromov. 

Patrik Groma inicioval projekt 
na ich záchranu a  v  spoluprá-
ci s odborom životného prostre-
dia na mestskom úrade inštalujú 

na budovách vo vlastníctve mes-
ta rôzne typy búdok tak, aby sa 
dážďovníky a  netopiere uchrá-
nili pred vyhynutím. „Existu-
jú finančne nenáročné technic-
ké opatrenia – špeciálne búdky, 
ktoré sa upevnia na fasádu budo-
vy. Začneme najskôr na ZŠ Kar-
patská a  postupne ich osadíme 
aj na ostatné školy či denné cen-
trá pre seniorov. Nezabúdajme 
na fakt, že jeden dážďovník uloví 
denne až 50 gramov hmyzu a je-
den malý netopier dokáže počas 
noci „spapkať“ až 3000 komá-
rov,“ dodáva Patrik Groma.

Nielen na Vlčinciach 
sa pomôže netopierom 
a dážďovníkom

Rodičia školákov môžu byť 
spokojní

Chceme ešte viac skvalitniť 
stravovanie v  našich jedál-

ňach. Pri verejnom obstarávaní, 
ktoré plánujeme, budeme klásť 
dôraz na domáce a sezónne po-
traviny, dodržiavanie kvality 
v  dodávke potravín od výrobcu 
až do samotnej kuchyne. Vyradí-
me z „jedálnička“ umelé farbivá, 
stužené tuky, palmový olej, va-

nilínový cukor, umelé sladidlá, 
údeniny a iné nezdravé suroviny. 
Zabezpečíme znížené dávky cuk-
ru a  soli v  podávaných jedlách. 
Rokujeme s  renomovanými ku-
chármi, ktorí nám pomôžu na-
staviť vysokú latku. Bude to taká 
malá revolúcia v školskej gastro-
nómii, ktorú nám budú určite zá-
vidieť na celom Slovensku.  

Križovatka ulíc Vysokoškolákov a Matice Slovenskej.

Križovatka ulíc Vysokoškolákov a Matice Slovenskej už bez reklám.„Parádneho dňa“ sa zúčastnilo celkovo 445 detí.
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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

Asi po dvadsiatich rokoch vytiahnem kimono zo skrine – s Fredym Ayisim.

Na rokovaní v Bruseli. Vždy a všade patriot – pred Európskym parlamentom v Bruseli.

Uvítania do života našich malých Žilinčanov – sme veselý tím, robíme to s radosťou. 

Stavanie žilinského mája – spoločnými silami zvládneme aj ťažké veci. Fašiangy v Dennom centre v Bytčici.

Otvorenie dopravného ihriska v MŠ Čajakova. Vieme sa baviť – MŠ Jarná.
So seniormi je vždy o čom rozprávať, Patrik Groma s poslancom Jánom 
Pažickým v Brodne. 
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Ako sa menia Vlčince

KEDYSI DNES

Gemerská ulica.

Ulica B. S. Timravy.

Slovanská cesta.

Slovanská cesta.

Levočská ulica. Tulská ulica. Vodné dielo Žilina.
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Relax

Pomôcky:
Tala, ima, Asam, 

ri, votava, ti,    

Poľské
mužské 
meno 
(Kvído)

Boho-
služobný 

stôl

Blanokrídly 
hmyz

Stará čínska 
fl auta

Metropola
Turecka Prizná

Matka
Romula
a Rema

1/1
Nemecká 
značka
kvality

Japonská 
národná hra

Meno Otílie Hl. mesto
Sumerov Japonská

dĺžková 
mieraUkazovacie  

zámeno
Etiópske 

sídlo

3
Rozum

Kameň

Vždyzelená 
drevina

Hra so žolik. 
kartami

1/2

Európan

Neveľká Kilotona 
(zn.)

Španielsky
členSrsť ovce Černošský

kmeň (Guro)

Rozrývaj Spara (expr.) Jazero,
po anglic.

Tu máš Rieka 
v Chile

Čes. ľudový 
tanec

Autor:
Jozef Blaho

Sadenie
mladých
rastlín

Nemecký 
muzikológ

Výšinové 
pasienky

Ozná-
menie, 

návestie

Parafa 
anonyma Francovka Telefonoval

Apriorný 
umelý jazyk

Suchá
časť obilia Krík

Africká
púšť

Lesné
zvieratá

Japonský
ostrov

Francúzska
rieka

Diera
líšky

Asýrčan Hmotnosť 
obalu

Počudovanie
sa

Od začiatku 
(pren.)

Izbový
kvet

Otcova 
sestra

Osobné
zámeno

Mena
Macaa

Vidina
v spánku

Grécke  
písmeno

Rozdeľuje
Nemecký    

maliar

Metropola
Bosny a Her-

cegoviny

Opica (zast.) Jestvuje

2 Otec,
po nemecky

Astát (zn.) Podpera Druh 
slimáka

Americký
bahniak.

vták

Erb mestskej časti Vlčince je odvodený z (tajnička 1) mapy 
z roku 1747, kde sú uvedené (tajnička 2) a (tajnička 3). 

Albertove „mrkváče“ bez cukru

Tonkine fánky

Cesto
Zmiešame 30 dag polohrubej
múky, 25 dag najemno nastrú-
hanej surovej mrkvy, 1 prášok 
do pečiva, 1 žĺtok, 1/2 kávovej 
lyžičky soli, 25 dag Hery ale-
bo masla, umytú  a nastrúhanú 
kôru z jedného citróna.

Plnka
Slivkový lekvár.

Postup
Cesto vymiesime a  necháme mi-
nimálne dve hodiny v  chladničke 
odležať. Potom ho vyvaľkáme na 
hrúbku približne 3 mm a nakrája-

me na štvorce. Tie plníme sliv-
kovým lekvárom do stredu, kraje 
štvorca preložíme na stred (po-
dľa obrázka). Vzniknuté rožte-
ky potrieme vyšľahaným bielkom 
a uložíme na plech s papierom na 
pečenie. Pečieme vo vyhriatej rúre 
15 až 20 min. pri teplote 180 °C.

Cesto
45 dag hladkej múky
3 celé vajcia
10 dag cukru
10 dag Hery alebo masla

1 prášok do pečiva
1 kávová lyžička sódy bikarbóny
25 dag tvarohu
2 polievkové lyžice rumu
1/2 kávovej lyžičky soli

Vianočné recepty

(60 ks – 2 plechy)

Dobrú chuť.

Postup
Cesto vymiesime a  nechá-

me odležať počas noci alebo 
12 hodín. Potom ho vyvaľká-
me na hrúbku približne 1 až 
2 mm a nakrájame na ľubovoľ-
né obdĺžniky, ktoré v strede na-
krojíme dvoma až troma rezmi 
tak, aby sme neporušili kraje. 
Tie vyprážame v horúcom oleji 
rýchlo z  každej strany. Nechá-
me ich odkvapkať na servítke 
a  potom obalíme v  práškovom 
cukre. 

- Poslanec našej mestskej časti je 
veru obetavý muž.

- To máte šťastie...
- Ani nie! Všetkých nás obetoval 

pre svoju kariéru!


Zo zasadnutia mestského za-
stupiteľstva:
Nový návrh…
Navrhujem navrhovaný návrh 
z  návrhu zavrhnúť! Navrhu-
je niekto iný návrh? Keď nie, 
potom po tomto návrhu navr-
hujem mnou navrhované: Na 
vrch návrhov, navrhovaných 
v návrhoch, navrhujem Návrh 
o návrhoch. 

Rozprávajú sa dvaja kamaráti:
- Ty, vieš čomu sa podobá slo-

venská politika?
- To neviem.
- Predsa orloju. Každý politik sa 

ukáže iba na chvíľu a hneď ho vy-
tlačia ďalší. A tak to bude dokola.



- Aký je rozdiel medzi súčasným 
zriadením a  tým, čo tu bolo pred 
rokom 1989?

- Vtedy to brali politici vážne a ľudia si 
robili „srandu.“ Teraz to ľudia berú 
vážne a politici si robia „srandu.“



Naši politici sú ako blchy. Skáču 
z jednej strany na druhú.

5 svätých prikázaní politické-
ho života:
1. Nemysli!
2. Ak myslíš, nehovor!
3. Ak myslíš a hovoríš, tak ne-

píš!
4. Ak myslíš, hovoríš a  píšeš, 

tak neodpisuj!
5. Ak myslíš, hovoríš, píšeš 

a odpisuješ, tak sa nečuduj!


Za socializmu, ale aj v súčasnos-
ti politici často navštevovali ba-
níkov. To sme netušili, že tam 
chodia na stáž, aby sa naučili, 
ako robiť tunely.

-pm-

Vtipy o politikoch

Ste toho názoru, že koláče ale-
bo zákusky chutia dobre iba 
z  tradičných ingrediencií? Chy-
ba! Vždy ich môžete nahradiť 
zdravšími variantmi, vďaka kto-
rým budú napečené dobroty nie-
len zdravšie, ale aj veľmi chutné.  
Ako na to?

1. Pri pečení klasických dobrôt 
sa bielej múke vyhnite alebo 
ju kombinujte
Aktuálne je na trhu viacero dru-
hov múk. Tak napríklad hladká 
špaldová múka je výborná na ťa-
hanú štrúdľu. Klasická špaldo-
vá múka je stvorená napríklad 
do kysnutých koláčov. Ak máte 
k  dispozícii celozrnnú špaldovú 
múku, potom ju môžete použiť 
do bežných múčnikov v  pomere 
1:1 ku klasickej bielej pšeničnej 
múke.

2. Napečte aspoň jeden druh 
zdravých koláčikov
Nie ste príliš zvyknutí na zdra-
vé maškrty? Je to iba o  zvyku, 
a  preto sa nebojte okrem klasic-
kých vianočných dobrôt napiecť 
aj 1-2  druhy zdravých sladkos-
tí. Pri ich príprave použite menej 
tradičné, ale zdravé druhy múk − 
mandľovú, ovsenú či amarantovú. 

3.  Premyslite si spôsob slade-
nia
Mnohí sú zvyknutí na to, že pri 
vianočnom pečení používajú 
biely cukor. Ten je však nezdra-
vý a  prispieva k  vzniku nadváhy 
a obezity. Aké alternatívy použiť? 
Použite napríklad trstinový cukor 
alebo stéviu. Pokojne môžete po-
užiť aj med, ktorý má síce podob-
ný obsah kalórií ako biely cukor, 
ale je neporovnateľne zdravší.

4. Nebojte sa orieškov a semie-
nok
Využite pri pečení fantáziu 
a pokojne siahnite po orechoch 
a  semenách. Vlašské orechy, 
mandle, lieskovce či kešu vý-
borne chutia a  navyše sú veľmi 
zdravé. Ak sa rozhodnete na su-
šienky pridať ľanové semiačka, 
zasýtia vás a tiež podporia funk-
ciu čriev. Zdravé sú i slnečnico-
vé, konopné alebo chia semien-
ka.

5. Pozor aj na margaríny a ole-
je!
Vyhnite sa stuženým tukom 
a  rafinovaným olejom, ktoré sú 
zdrojom škodlivých transmast-
ných kyselín vedúcich k  vzniku 
civilizačných ochorení. Radšej 
využite kvalitné maslo, prepus-
tené maslo či kokosový olej.

Ako zdravšie piecť? Tu je 5 užitočných rád
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Poslanecká vizitka

Z archívu

Vlčince na starých fotografiách

Príhovor

Milí Vlčinčiari,
 
srdečne vás pozdravujem 

v predvianočnom čase, kedy malí 
aj veľkí túžobne očakávajú atmo-
sféru Vianoc. Zo srdca vám pra-

jem, aby sa nastávajúce sviatky 
stali pre vás nezabudnuteľnými, 
oddýchli ste si v tejto uponáhľa-
nej dobe s rodinami či priateľmi 
a  pripomenuli si krásne chvíle, 
ktoré ste počas roka prežili. 

 Vašu mestskú časť sme sa sna-
žili počas roka rekultivovať v ma-
ximálne možnej miere. Pre vyššiu 
efektivitu verejného osvetlenia 
sme vymenili morálne a  tech-
nicky zastarané sodíkové a  čias-

točne ortuťové svetelné body za 
LED svietidlá s vysokou účinnos-
ťou a menšou spotrebou energie 
v časti Vlčince I. Vymenili sme aj 
stožiare a  rozvádzače, ktoré sú 
napojené na dispečing. Je to mo-
derná technológia 21. storočia, 
ktorá na centrálnom pulte hlási 
prípadný výpadok svietidla ale-
bo kontrolu spotreby elektrickej 
energie. Mysleli sme aj na Hlbo-
kú cestu, ktorú veľmi radi využí-
vate obzvlášť v lete na prechádz-
ky alebo šport. Aj tu sme vymenili 
osvetlenie, takže aj nočná pre-
chádzka v  letnom období môže 
mať svoje čaro. Mám pre vás 
potešujúcu správu, že v  tomto 
roku sme rozbehli nákup ďalších 
27  nových trolejbusov, čím pra-
cujeme na zvýšení vášho kom-
fortu cestovania do práce či školy. 
Od budúceho roka budú postup-
ne zaraďované do prevádzky 
s  tým, že Wi-Fi pripojenie bude 
v  nich taktiež bezplatné, čo po-
teší predovšetkým mládež. No-
vinkou tohto roka v  cestovaní je 
aj to, že napríklad mamičky majú 

bezplatné cestovné, ak sú v sprie-
vode dieťaťa do 3  rokov života. 
V  areáli Denného centra na Ná-
mestí Janka Borodáča pribudlo 
10 kusov outdoorových strojov na 
precvičovanie všetkých častí tela. 
Svoj prvý outdoorový fitpark tak 
môžu seniori využiť aj aktívne so 
svojimi vnúčatami. Na Základnej 
škole Martinská konala v  tomto 
roku oprava átria a  úprava zele-
ne v  areáli školy. Vybudovala sa 
aj prechodová chodba medzi te-
locvičňou a  školou v  Základnej 
škole s materskou školou na Uli-
ci Sv. Gorazda. Prestavba školskej 
jedálne uskutočnila na elokova-
nom pracovisku Materskej školy 
Trnavská na Varšavskej ulici. Sta-
via sa tu aj nová kuchyňa, ktorá 
tak zabezpečí stravu pre 70 detí. 
Čo však ostáva nedoriešené, je 
dostavanie športovej haly na 
Karpatskej ulici, ktorá by určite 
prispela k aktívnemu športovaniu 
našich detí. Keďže je v  súkrom-
ných rukách a jej majiteľ ju ponú-
ka mestu za nevýhodných pod-
mienok, je preto jej osud otázny. 

Žiaľ, nedokážem vrátiť čas späť 
a  napraviť chyby predchádzajú-
cich primátorov. Myslím si však, 
že by sa mal čím skôr začať stavať 
Areál žilinského športu pod Dub-
ňom, ktorý by nahradil rozpre-
dané a  schátrané športoviská na 
území nášho mesta. Verím, že ste 
si počas leta do sýtosti užili Žilin-
ské kultúrne leto a každá generá-
cia si v ňom našla to svoje.

 Na záver si vám dovolím odpo-
ručiť, ak by ste mali náhodou ces-
tu do centra nášho mesta, zastav-
te sa na tradičný vianočný punč či 
na nákup množstva typických via-
nočných výrobkov a pochutín. Vy-
chutnajte si tak príjemnú atmo-
sféru žilinských vianočných trhov. 
Každé mesto je v  tomto ohľade 
výnimočné a verím, že naša Žilina 
patrí medzi tie najkrajšie mestá. 

Krásne Vianoce a úspešný
 štart do nového roka!

S úctou
 Igor Choma

primátor mesta Žilina

Príhovor primátora Igora Chomu
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Kancelária: 
Radnica mesta Žilina, 
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Mestská polícia Žilina od 
1. decembra 2016 ponú-
ka novú možnosť kon-
taktu určenú pre obča-
nov s poruchou sluchu 
a reči, ktorí môžu svoje 
podnety zasielať formou 
SMS správ na telefónne 
číslo 0905 600 159, a to 
24 hodín denne na stálu 
službu mestskej polície.Opravené ihrisko na Ulici Karola Kmeťku – iniciatíva 

poslankyne Janky Filipovej.
Budúci ovocný sad na Dobšinského ulici – iniciatíva 
poslankyne Ivety Martinkovej.

V areáli MŠ Varšavská vznikne nové ihrisko – iniciatíva 
poslanca Patrika Gromu.


