Pripravte si bicykle, štartuje Žilinská ŽupaTour
Cyklistické preteky, ktoré
nemôžete premeškať tour naprieč Žilinským
krajom.

Po skvelom úvodnom ročníku
2016 pokračuje Žilinská župa
v sérii cyklopretekov, ktoré
od apríla postupne navštívia
Turiec, Liptov, Horné Pova-

„Každý z pretekov je špecifický a všetky sú perfektné.
Od nádherných výhľadov
v Liptovskej Lúžnej, cez skvelý Súľov, kde bolo najviac
pretekárov, až po záverečnú
bodku na maratóne v Snežnici. Preteky zvládne naozaj
takmer každý, takže vrele
odporúčam.“
Anton Ďurina, účastník
minuloročnej Žilinskej
ŽupaTour 2016
žie, Oravu, aby napokon prišli
v septembri do cieľa v kysuckej Snežnici.
Horúčavy, pot, prach, ale aj
dážď či pády sprevádzali preteky v minulom roku. Nechýbali
však ani skvelé víťazstvá, ad-

Na Žilinskú ŽupaTour 2017 sa tešia mnohí cyklisti.

ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón
Snežnica, 9. september 2017
Snežnický MTB maratón je ideálny tak
pre aktívnych, ako aj rekreačných cyklistov. Jeho súčasťou sú aj preteky pre deti.
Prevažne terénna trasa vedie krásnou
prírodou južnej časti Kysuckej vrchoviny, kde sa striedajú kopce s údoliami,
nechýbajú horské cesty, lúky, prudké
stúpania, zjazdy a nejaký ten asfalt.
Tento rok organizátori pripravili novinku – trať predĺžia o úsek vedúci
okolo Vadičovskej doliny. Práve
v Snežnici sa rozhodne o celkovom víťazovi celej tour.
AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly
Súľov, 24. jún 2017
Tohtoročná tour smeruje opäť
aj do okolia malebných Súľovských skál. V minulom roku
zaznamenal rekordnú účasť
cyklistov. Už 19. ročník bikemaratónu ponúka 4 opäť
mierne upravené atraktívne
trasy dlhé 84, 60, 35 a 19 km
a zúčastniť sa ho môžu cyklisti
všetkých vekových a výkonnostných skupín. Aj tento rok
sa môžu jazdci tešiť na nové
singletrailové pasáže a aj
úseky v Národnej prírodnej
rezervácii!
renalín, zábava, obdivuhodné
športové výkony, zážitky a jedinečné panorámy. Všetko,
čo k cyklistike patrí, sľubuje
aj tohtoročná Žilinská ŽupaTour 2017. Fanúšikom dvoch
kolies ponúka podujatia, kde
si prídu na svoje tak elitní
jazdci, ako aj veteráni a naj-

Mikroprojekty pre kultúru aj prírodu
Šancu získať financie z eurofondov na svoje projekty
ponúka už 2. výzva zameraná na mikroprojekty so
zacielením na „Ochranu
a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Európska
únia ponúka žiadateľom,
medzi ktorými sú mestá,
obce či občianske združenia, finančný balík v hodnote viac ako 420-tisíc eur.
Výzvu vyhlásil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión
„Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom v rámci
Programu
cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014
– 2020. „V rámci výzvy
je možné získať financie
na vybudovanie cezhraničných cyklistických, turistických a náučných chodníkov, na výstavbu alebo
modernizáciu
krátkych
úsekov ciest, ktoré vedú
priamo k objektom kultúrneho alebo prírodného
dedičstva. Finančný príspevok možno použiť tiež na
modernizáciu infraštruktúry k cezhraničným trasám
alebo zabezpečenie pohodlného prístupu na tieto
miesta, napríklad aj na
parkoviská a miesta typu
Park&Ride,“ upresňuje Michal Patúš, riaditeľ odboru
európskych projektov a regionálneho rozvoja ŽSK.

Žiadosti v elektronickej
forme a v papierovej verzii je potrebné zaslať na
Úrad ŽSK na Komenského ulici v Žiline, pričom je
potrebné predložiť ich do

31. júla do 15.30 hod. Pri
spoločnom mikroprojekte
s poľským partnerom je
možné získať minimálne
2 000 a maximálne 100-tisíc eur. Pri individuálnom
mikroprojekte maximálne
50-tisíc z prostriedkov EÚ.
Bližšie informácie nájdete na stránke župy www.
zilinskazupa.sk
alebo
priamo na Úrade ŽSK na
odbore európskych projektov a regionálneho
rozvoja či na e-mailovej
adrese:
et.mikro@zilinskazupa.sk. Záujemcom
o čerpanie mikroprojektov
je k dispozícii aj možnosť
informovať sa telefonicky
na čísle 041/5032 147,
041/5032 303.

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Oravský cyklomaratón,
Dolný Kubín, 1. júl 2017
Letné prázdniny štartujú na Oravskom cyklomaratóne v Dolnom Kubíne, kde sa uskutočnia zároveň aj Majstrovstvá Slovenska v horskej
cyklistike. Najkratšia trať bude mať 25 kilometrov, polmaratón 43
a najdlhší maratón až 80 kilometrov. Oravská príroda ponúka účastníkom župnej súťaže nádherné prostredie na lúkach i v lesoch, pričom najvyšší bod trate je situovaný až vo výške 1050
m n. m. Program začína už
v piatok vo folkovom aj folklórnom tóne.

AGGLU OPEN TURIECKAP
Turčianske Teplice
22. apríl 2017
Prvý pretek série začína v Turčianskych Tepliciach, v lesoparku Bôr. Na svoje si prídu
najmä milovníci horskej cyklistiky, keďže ide o trasu pre technicky vyspelých jazdcov cross
country a patrí medzi najnáročnejšie preteky spomedzi cemenší priaznivci tohto športu.
Stačí si vybrať a zaregistrovať
sa. Päť pretekov ponúka možnosti pre každého.
Chcete sa pridať?
Je to veľmi jednoduché. Podmienkou účasti je platná registrácia na vybrané súťaže

lej tour. Organizátori mysleli
na cyklistov v rôznych kategóriách, od detí do 8 rokov, cez
mládež, ženy a mužov až
po veteránske kategórie. Na
účastníkov čakajú opäť nové
úseky tratí, takže sa máte na
čo tešiť. Pripravené sú okruhy
od 900 metrov, cez 2 200 m
až po veľký okruh s dĺžkou
4 600 m.

Nizkotatranská
MTB tour
Liptovská Lúžna
17. jún 2017
Séria pokračuje v Liptovskej Lúžnej. Do kalendára si
tak treba poznačiť 17. jún
a s ním Nízkotatranskú
MTB tour, ktorú vybrali organizátori aj pre zaujímavý terén a nádhernú prírodu okolo Nízkych Tatier.
Najnáročnejšia trať je 66
kilometrov dlhá s prevýšením 2 600 m a určená
je pre elitných jazdcov.
Pripravená je aj stredná
47-kilometrová trať, ale
na svoje si prídu aj juniori
a hobby športovci.

v rámci cyklosérie na stránke
www.mtbiker.sk/kalendar.
Pre viac informácií o tour a jej
súťažiach kliknite na www.
zupatour.sk alebo sa pridajte
k facebookovej skupine Žilinská ŽupaTour. Špeciálne župné ceny čakajú na tých, ktorí
absolvujú minimálne štyri

z piatich pretekov, a taktiež
na záverečných víťazov v jednotlivých kategóriách. Okrem
Župného pohára sú lákadlom
originálne dresy vo farbách
nášho kraja a cyklonohavice
pre tých, ktorí po absolvovaní
minulého ročníka už vlastnia
cyklodres.

Šach-mat na Úrade ŽSK

Na stupňoch víťazov stáli okrem Jozefa Podsklana z DSS v Zákamennom
aj Erik Ladňák zo SŠ v Tvrdošíne a Marián Múdry zo SS v Nižnej.
Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Pozitívny vplyv tejto ušľachtilej hry si v praxi overili
zástupcovia spomedzi
stredoškolských študentov, ako aj seniorov z domovov sociálnych služieb
v Žilinskej župe.
Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja už deviaty
raz dokázal, že hra dokáže lámať generačné bariéry.

Stoly pokryté viac ako štyridsiatkou čiernobielych šachovníc, sústredené výrazy
tvárí a napätá atmosféra,
ktorá vždy úplne pohltí zúčastnených hráčov. „Otvorili
sme sa ako kraj všetkým študentom, ktorí majú záujem
prísť a zmerať si sily s našimi
seniormi. V súčasnosti sme
jediná župa na Slovensku,
ktorá udržiava tradíciu takéhoto turnaja,“ hovorí riaditeľ
Úradu ŽSK Pavol Holeštiak.
„Každoročne máme seniorov,

ktorí aj vo veku okolo 75 rokov nemajú problém poraziť
15- či 17-ročných študentov.
Nechýbajú tu registrovaní
hráči ani medailisti z Majstrovstiev Slovenska, reprezentanti aj hráči z každého regiónu Žilinskej župy,“ dodal.
V kategórii najlepší hráč za
Oravu zvíťazil Jozef Podsklan
z Domova sociálnych služieb
v Zákamennom. Držiteľom
trofeje absolútneho víťaza sa
stal Martin Michálek z Bilingválneho gymnázia v Žiline.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

