Pestrá investičná jeseň
v Žilinskej župe

Aj počas jesenných dní pokračuje čulý pracovný ruch na školách, v domovoch sociálnych služieb i v kultúrnych inštitúciách,
do ktorých investuje Žilinský samosprávny kraj.

Moderný priestor
pre žiakov a športovcov
Spojená škola na Rosinskej ceste v Žiline, ktorá vychováva také športové talenty ako je Peter Sagan, snoubordistka Klaudia Medlová či hokejista Peter Cehlárik, bude
mať vynovenú športovú halu za viac ako 640-tisíc eur.
Jediná funkčná športová hala tohto typu na území krajského mesta, určená na rôzne druhy športových zápasov
a tréningov, privíta po dokončení rekonštrukcie športovcov i divákov. Okrem zatepľovania fasády, výmeny
okien, dverí a palubovky opravujú aj strechu, šatne a
priľahlé priestory telocvične. Dokončenie je naplánované
na budúci rok.

Kaderníčky a kozmetičky v novom

Dom č. 42 v Čičmanoch

Zažíva nezvyčajný stavebný ruch. Dôvodom je jeho zateplenie, výmena dverí,
oprava okien, komínov i niektorých
trámov či popraskaných hlinených omietok. Novinkou bude nová elektroinštalácia. Plne k dispozícii by mal byť návštevníkom domček s ukážkou ľudovej
architektúry od budúceho roka. Stavba,
ktorú získalo Považské múzeum pred
25 rokmi, poskytuje pohľad do života
veľkej rodiny v minulosti a zaujímavosťou sú i ukážky dobového vybavenia.

SOŠ obchodu a služieb v Čadci vychováva aj budúce kaderníčky a kozmetičky. Tieto študijné a učebné odbory sú reakciou na
momentálny vývoj na trhu práce a zároveň odrážajú aktuálny
záujem mladých ľudí. Škola im s pomocou župy vytvára krajšie
a modernejšie priestory na praktické vyučovanie, slúžiť by im
mohli už v závere tohto roka. Náklady na rekonštrukciu dosiahnu 189-tisíc eur. Služby kozmetičiek a kaderníčok má možnosť
využívať aj verejnosť, ich šikovné ruky oceňujú zákazníčky všetkých vekových skupín.

Nemocnice sa rozvíjajú

V areáli Kysuckej NsP vyasfaltovali cestári zo SC ŽSK – závod Kysuce spolu 230 metrov štvorcových parkovacej plochy.
V priebehu novembra plánuje župa prostredníctvom regionálnych závodov takto vylepšiť okolie aj v ostatných krajských
nemocniciach.
V Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši aktuálne budujú urgentný príjem, hotový by mal byť začiatkom budúceho
roka. S jeho vytvorením sa zvýši šanca pacientov na rýchle
diagnostikovanie stavu a následné uzdravenie. Žilinská župa
v týchto dňoch buduje urgentné príjmy vo všetkých štyroch
svojich nemocniciach. Okrem Liptovského Mikuláša aj v Čadci, Trstenej a Dolnom Kubíne. Ich súčasťou budú nové jednotky úrazovej starostlivosti, všeobecnej urgentnej starostlivosti,
ako aj odborné ambulancie. Okrem stavebných prác za vyše
2,2 milióna eur sa počíta s nákladmi na prístrojovú techniku
v hodnote okolo 800-tisíc eur. V Dolnom Kubíne a Čadci by
mal byť urgentný príjem hotový už do konca tohto roka.

V Galérii roka 2015
vymenili osvetlenie
Oravská galéria v Dolnom Kubíne sa pýši
titulom Galéria roka 2015 a je aktuálne
najlepšou galériou na Slovensku. Táto významná kultúrna inštitúcia, nielen regiónu
Orava, ale i z celoslovenského hľadiska,
sa dočkala kompletnej výmeny osvetlenia
v hodnote 49-tisíc eur vo výstavných sieňach v Župnom dobe v Dolnom Kubíne,
kde sídli. Nové led osvetlenie prinesie nielen zážitok z vystavených diel, ale i výraznú úsporu energií. Zbierkový fond galérie
v rozsahu takmer 8 500 výtvarných diel
patrí medzi najcennejšie zbierkové fondy
našej krajiny.

Majú nový atletický areál
Pri martinskom Gymnáziu J. Lettricha
dokončili atletický areál.
Dvestometrový tartanový ovál
so štyrmi
dráhami
využívajú
prevažne
žiaci Gymnázia. „Nie
sme športové
gymnázium,
ale podmienky na šport sú po
dobudovaní areálu
veľmi dobré. Doteraz sme
boli v športe dobrí, verím,

že budeme ešte lepší,“
hovorí riaditeľ školy
Igor Libo. Atletický ovál pribudol
k dvom telocvičniam, multifunkčnému
ihrisku a posilňovni, ktoré má škola
v súčasnosti
k dispozícii.
Na financovanie športoviska
prispel Úrad vlády SR sumou 33-tisíc eur, významnou
mierou ho však dofinancoval Žilinský samosprávny
kraj sumou 50-tisíc eur.

Znižujú náklady na energie

V snahe znížiť vysoké náklady počas vykurovacej sezóny
a zlepšiť hospodárenie s energiami investuje SOŠ elektrotechnická v Liptovskom Hrádku do zateplenia budovy, výmeny okien a opravy strechy. Stavebný ruch sa týka oboch
častí takmer 50-ročnej budovy, kde vymenia spolu 124
okien. Riaditeľ školy ráta s minimálne 30-percentnými úsporami tepla. Ušetrené financie plánuje investovať do učební
a nákupu nových meracích prístrojov či vybavenia počítačových učební. 366-tisícová investícia sa realizuje s pomocou
župy, ktorá je zriaďovateľom školy.
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