Žilinský kraj v roku 2016
Slovenské rytierske dni 2016 pod hradom Skabiňa priniesli ukážky šermu,
stredovekej hudby, ale najmä skvelý program pre milovníkov histórie a stredovekej atmosféry.

Pri martinskom Gymnáziu J. Lettricha dokončili dlhoočakávaný atletický areál.

Počas letných prázdnin župa obnovila chodníky, spevnené plochy a prístupové cesty pri stredných školách. Krajšie okolie majú aj pri Gymnáziu V. P.
Tótha v Martine.

Počas slávnostného oceňovania pracovníkov zariadení sociálnych služieb
a zdravotníctva sa na pôde úradu Žilinskej župy stretli skutočné osobnosti.
Cenu si prevzali aj nominovaní pracovníci z Turca.

Žilinská župa vytvorila ďalšie jedinečné video. Jeho cieľom je pri príležitosti
400. výročia úmrtia Juraja Turza, priblížiť život najznámejšieho uhorského
palatína. Rapová pieseň s videom je aktuálnym hitom internetu.

Záujemcom o čerpanie eurofondov v novom programovom období 2014 až
2020 pomôže radami novovzniknuté Informačno-poradenské centrum.
Vzniklo na pôde Úradu ŽSK v Žiline a funguje od 1. októbra.

Žilinský samosprávny kraj aj tento rok slávnostne ocenil významné osobnosti.
Pamätnú plaketu si tento rok odniesol Miroslav Tuma, emeritný univerzitný
profesor a uznávaná autorita v oblasti slovenskej i stredoeurópskej vedy.

Na cesty v regióne Turiec vyrážajú nové autobusy, ktoré posilnia pravidelné
autobusové linky. Cestujúci si prepravu môžu spríjemniť vďaka wi-fi pripojeniu, samozrejmosťou je možnosť platiť bezkontaktne. K dispozícii je aj
o
aplikácia informujúca o aktuálnej polohe autobusov, dodržiavaní cestovnéh
poriadku či prípadnom meškaní.

Aj tento rok sa na Žilinskom Oskarovi - festivale dramatického, hudobného,
tanečného a speváckeho umenia predviedli zariadenia sociálnych služieb
z celého kraja, aby ukázali talent a nadanie svojich klientov. Na prehliadke sa
so svojím predstavením zúčastnilo aj zariadenie Méta z Martina.
Na Župnej kalokagatii predviedli svoje vedomosti a fyzickú zdatnosť aj študenti z Gymnázia J. Lettricha v Martine.
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Cykloséria Žilinského samosprávneho kraja Žilinská ŽUPATOUR 2016 začala
prvými pretekmi na AGGLU TURIECKAPe v Turčianskych Tepliciach.

Žilinská župa spustila bezplatnú internetovú stránku www.objednatvysetrenie.sk, ktorá má pacientom i lekárom zjednodušiť a zefektívniť objednávanie. Doteraz ju využili tisícky pacientov.

V Kláštore pod Znievom župa opravila most. Investícia dosiahla takmer
84-tisíc eur.

Turany rozšírili počet miest na Slovenku, keď v tomto roku získali štatút
mesta.

Študenti Spojenej školy v Martine zveľadili Pamätník francúzskym partizánom v lese na Martinských holiach.
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