Spoznajte turčiansky
cyklo(k)raj so sprievodcom
Žilinská župa pripravila
novinku pre cyklonadšencov, ktorí využívajú župné
cyklobusy. Už v sobotu
11. augusta môžu brázdiť
turčianske trasy so sprievodcom.

Trasa:

➢ Folkušová
➢ Necpaly/rozhľadňa
➢ Necpaly/Kostol

S

prievodcovia budú k dispozícii
posádke cyklobusu, ktorý premáva medzi Žilinou a turčianskym
regiónom. Cyklovýlet so sprievodcom
je zadarmo, platí sa len bežné cestovné
v autobuse za osobu a bicykel.
,,Ľudia si už zvykli chodiť do Gaderskej či Necpalskej doliny. My im chceme ukázať aj ďalšie atraktívne miesta
v Turci. Naši sprievodcovia Branislav
Zacharides a Dušan Kubička z Turčianskej bicyklovej skupiny JUS región Turca zo sedla bicykla podrobne poznajú
a vybrali naozaj zaujímavú poznávaciu
trasu,“ uviedla Jana Benke z oddelenia
cestovného ruchu Žilinského samosprávneho kraja.
A nebude sa len bicyklovať, ale aj spoznávať. Sprievodcovia ukážu svojmu pelotónu pekné miesta a poskytnú pútavé
informácie. Cyklobus vyráža zo žilinskej autobusovej stanice v sobotu ráno
o 8.30 hod. Sprievodcovia pristúpia na
zastávkach vo Vrútkach a Martine.
,,Z autobusu spoločne vystúpime na
zastávke vo Folkušovej. Odtiaľ nás čaká
výlet po rozhľadniach s nádhernými výhľadmi na Veľkú i Malú Fatru. Navštívime gotické kostolíky s vzácnymi freskami, pôjdeme po ceste SNP a prejdeme
aj po trase niekdajšej dôležitej poštovej
cesty z čias Rakúsko-Uhorska. Výlet
zakončíme v Martine, na zastávke cyklobusu,“ informoval Branislav Zachari-

sv. Ladislava

➢ Žabokreky/Husí
➢
➢
➢
➢
➢

Dušan Kubička (vľavo) a Branislav Zacharides, vaši
sprievodcovia cyklovýletom. Foto: Michal Haščák.

Dôležité informácie:
• Termín cyklovýletu – sobota 11. augusta
• Autobus zo Žiliny odchádza o 8.30, cestovný poriadok na www.sadza.sk/cyklobus
• Pristúpiť je možné vo Vrútkach, Martine, Košťanoch nad Turcom, Rakove
• Poznávacia trasa je vhodná pre zdatnejších cyklistov, dĺžka 29 km
• Výlet je ZADARMO, platí sa len cestovné v autobuse za osobu a bicykel
• Prihlásiť sa treba do piatku 10. 8. na cyklobusy@zilinskazupa.sk

rínok
Žabokreky/Poštová
cesta
Dražkovce/Kostol
sv. Heleny
Turčianske Jaseno/
rozhľadňa na Tŕní
Turčianske Jaseno/
Kostol sv. Margity
Martin

des, jeden zo sprievodcov turčianskeho
cyklovýletu.
Ide o poznávaciu cyklotrasu úpätím
Veľkej Fatry. Je vhodná pre zdatnejších
cyklistov, ktorí zdolajú aj mierne stúpania. Ak chcete ísť s našimi sprievodcami
na cyklotúru do Turca, prihláste sa na
adrese cyklobusy@zilinskazupa.sk. Ak
bude o túto službu zo strany verejnosti
záujem, ďalší turčiansky cyklovýlet je
naplánovaný na 15. septembra.

Hľadáme osobnosti Žilinskej župy
hľadá
odborného referenta
na marketing a PR
Vlani získali najvyššie ocenenie ŽSK: Jozef Beňuška (vľavo), František Mucha, Slavomír Chmela (na archívnej fotografii).

Ž

ilinská župa zbiera nominácie na osobnosť kraja.
Ľudí, ktorí by mohli pribudnúť do župnej siene
slávy môže navrhnúť aj verejnosť. Uzávierka návrhov je 31. augusta. Cena Žilinského samosprávneho kraja
je najvyšším župným ocenením. Udeľuje sa ľuďom, ktorí
významným spôsobom prispievajú k rozvoju a zlepšeniu
Žilinského kraja alebo ho úspešne reprezentujú.
,,Návrhy na udelenie ceny môžu posielať aj samotní
občania, ktorí poznajú vo svojom okolí ľudí, ktorých
práca a činnosť je pre iných ľudí či život v Žilinskom kraji
dôležitá a výnimočná. V našom kraji je mnoho zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, ktorí možno ani netušia,

akým prínosom sú pre náš kraj. Chceme im aj takýmto
spôsobom vyjadriť úctu a poďakovať,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Do siene slávy v uplynulých rokoch pribúdali športovci, umelci, pedagógovia, lekári, vedci a mnohí iní. V minulosti napríklad básnik Milan Rúfus, cyklista Peter Sagan, speváčka Marcela Laiferová, drotársky historik Karol
Guleja, vojnová veteránka Mária Pelcrová a ďalší. Vlani
získali najvyššie ocenenie Žilinskej župy učiteľ fyziky
Jozef Beňuška z martinského gymnázia, horolezec, jaskyniar a dokumentarista Slavomír Chmela a hudobník,
spevák, maliar a fotograf František Mucha z Terchovej.

Návrhy na udelenie ceny ŽSK (nominácie) môže podávať predsedníčka, podpredsedovia, poslanci i komisie
ŽSK. Taktiež občianske združenia, umelecké a vedecké
inštitúcie, iné právnické osoby a obyvatelia ŽSK, a to
buď priamo alebo prostredníctvom poslancov mestského a miestneho zastupiteľstva miest a obcí ŽSK. Laureátov na udelenie Ceny ŽSK následne schvaľuje župné
zastupiteľstvo. Uzávierka nominácií je 31. augusta. Postup, ako nominovať kandidáta aj prihlasovací formulár
sú zverejnené na stránke www.zilinskazupa.sk v sekcii
Ocenenia ŽSK a záštita predsedu.
Ceny budú slávnostne odovzdané v závere roka 2018.

Žiadosti posielajte na
zdenka.klincova
@zilinskazupa.sk
do 15. 8. 2018
Požiadavky
a predpoklady na
www.zilinskazupa.sk

