Kraj podporuje kultúru v regióne
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v roku 2010 podporil
v dvoch kolách Grantového systému pre oblasť kultúry 113
projektov za 80 402 eur.

V rámci II. kola, do ktorého
sa mohli záujemcovia prihlásiť do
konca mája, sa o podporu uchádzalo dovedna 133 žiadateľov z
radov obcí a miest, fyzických a
právnických osôb – podnikateľov.
Úspešným 44 žiadateľom z celého
Žilinského kraja rozdelila grantová
komisia a predseda kraja sumu 32
161 eur. „Už tretí rok udeľujeme
financie z rozpočtu kraja prostredníctvom grantu samostatne kultúre, preto nás teší, že vo
svojich projektoch nás mnohé
obce, spevácke a tanečné skupiny, občianske združenia, organizátori podujatí, vydavatelia
či aktivisti v obnove pamiatok
vnímajú ako partnerov,“ uviedol
predseda ŽSK Juraj Blanár. Dodal
však, že približne štvrtina žiadateľov sa z boja o dotáciu vyradila
sama, keďže pri ich žiadostiach
chýbali dôležité prílohy, nedostatky
sa objavili v rozpočtoch projektov
a problémom boli i stanovy žiadateľov, z ktorých nevyplývala kultúrna činnosť. V mnohých prípadoch
prišli žiadosti po termíne dodania,
a preto museli byť vyradené.
Z 33 zaslaných žiadostí v II.
kole grantového systému kraja z regiónu Horné Považie bolo
úspešných 7 projektov. Na oslavy
obce pri príležitosti 690. výročia 1.
písomnej zmienky získala Obec
Dlhé Pole dotáciu 500 eur. Rovna-

kú sumu získala i ZŠ s materskou
školou v Stráňavách na nákup
krojov a rekvizít, ktoré potrebujú
na založenie detského folklórneho
a divadelného súboru, čím chcú
obnoviť tradície v rodnej obci.
Uspela i Obec Hvozdnica a na jej
podujatie - Javornícke ozveny prispela krajská samospráva sumou
773 eur. Obec Maršová – Rašov
získala 860 eur na zorganizovanie
osláv pri príležitosti 100. výročia
založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Žilinský samosprávny kraj podporil príspevkom
800 eur aj projekt Krajskej knižnice v Žiline s názvom Detské leto
v knižnici. Občianske združenie
Súľovské skaly za 2000 eur opraví
národnú kultúrnu pamiatku v prostredí prírody Súľovských skál.
Tá sa bude následne využívať na
kultúrno-výchovné podujatia. Zaujímavé aktivity pre mládež za 1000
eur v rámci projektu Mládež pod
Rozsutcom zorganizuje Nezisková organizácia Centrum pre rodinu
a mládež.
Od roku 2008 podporila krajská samospráva z Grantového
systému ŽSK pre oblasť kultúry 438 projektov za 413 142 eur.
Viac informácií o úspešných žiadateľoch nájdete na internetovej
stránke ŽSK www.regionzilina.
sk v sekcii Aktuality, alebo v časti
Granty a dotácie.

Detské leto v Krajskej knižnici. Jednou z aktivít
bolo i kvetinové popoludnie.

Svadobný dar palatína Turzu

Ste mladý pár a rozhodujete sa, kde spečatíte svoj sľub a
vykročíte do manželstva? Ak áno, neprehliadnite príležitosť,
ktorú vám ponúka Žilinský samosprávny kraj a Považské múzeum v Žiline. Vyhlásili totiž prvý ročník súťaže pod názvom
„Svadobný dar palatína Turzu“ pre všetkých, ktorí chcú svoju
svadbu v roku 2011 prežiť v priestoroch renesančného klenotu strednej Európy - Sobášnom paláci v Bytči.

Po zakúpení mapy s názvom
„Poklady múzeí Žilinského kraja“ (mapa je dostupná v pokladniach všetkých expozícií múzeí
v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK) sa snúbenci spolu vyberú
na návštevu všetkých expozícií
Považského múzea, ktorými sú
Budatínsky hrad, Hrad Strečno,

Sobášny palác v Bytči.

expozícia Jánošík a Terchová a
dva objekty ľudovej architektúry v Čičmanoch. K tomu musia
navštíviť aspoň jednu ľubovoľnú
expozíciu v každom ďalšom múzeu Žilinského samosprávneho
kraja, kde na všetkých miestach
získajú do mapy pečiatky. Na
snúbencov tak čaká i najnavšte-

Začínajú sa práce na cestách

Za takmer 2 milióny eur sa
opravia cesty v Hornom Považí
v dĺžke viac ako 19 kilometrov.
Financie získal Žilinský samosprávny kraj z eurofondov v
rámci II. kola Regionálneho operačného programu.
Rekonštrukcie sa dočkajú úseky ako Mojš – Varín, Nededza –
Gbeľany, Štiavnik – Bytča, Peklina

– Dolný Hričov a Svederník – Dlhé
Pole. S opravami sa začne už v
tomto roku a počas nich sa na cestách položí nový koberec, očistia a
dosypú sa krajnice. Vďaka opravám na ceste sa splní podmienka
Regionálneho operačného programu. Obce nachádzajúce sa mimo
centier regionálneho významu sa
kvalitnejšími cestami prepoja s ob-

cami a mestami s regionálnym významom a dostupnosť za prácou,
kultúrou, vzdelaním a zdravotnou
starostlivosťou bude omnoho lepšia. Na obnovu ciest prispela Európska únia vo výške 85%, štátny
rozpočet vo výške 10% a krajská
samospráva na projekt vynaložila
5%. „Aj napriek kríze, v akej sa
Žilinský samosprávny kraj na-

vovanejší hrad na Slovensku
– Oravský, unikátna Historická
lesná úvraťová železnica v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, či Hrad Likava, ako jedna
z desiatich expozícií Liptovského múzea. Mapu s menami snúbencov spolu so žiadosťou o
využitie priestorov Sobášneho
paláca súťažiaci zašlú Považskému múzeu v Žiline do 18.
decembra 2010. Vyhodnotenie
súťaže sa uskutoční v januári
2011 na Svadobnom veľtrhu v
Bratislave. Dva víťazné snúbenecké páry čaká atraktívna

odmena – bezplatná realizácia
svadobnej hostiny v roku 2011 v
Sobášnom paláci v Bytči a veľa
ďalších prekvapení.
Bližšie informácie o súťaži
sa nachádzajú na stránke www.
pmza.sk. Zaujímavosti o expozíciách múzeí a o sprievodných
podujatiach v nich nájdete na
stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.
sk v sekcii Kalendár akcií, alebo na stránkach múzeí www.
kysuckemuzeum.sk, www.oravamuzem.sk, www.liptovskemuzeum.sk.

Dopravná akadémia v Žiline
prístupná pre všetkých

chádza kvôli výpadku dane z príjmov, sa snažíme pokračovať v
začatých projektoch a využívať
nenávratné finančné príspevky
z Európskej únie,“ uviedol riaditeľ
Úradu ŽSK Pavol Holeštiak. Kraj
plánuje na opravu ciest II. a III. triedy vo všetkých piatich regiónoch s
pomocou Európskej únie preinvestovať dovedna 7,6 milióna eur.

Nová palubovka telocvične. Teraz
prídu na rad stavebné úpravy školy.

Po tom, ako sa v júni dokončili stavebné úpravy na telocvični
v Dopravnej akadémii v Žiline,
začne v najbližších mesiacoch
Žilinský samosprávny kraj s
nadstavbou, úpravami a zateplením školy.
Finančné prostriedky vo výške 1 651 123 eur získala krajská
samospráva z eurofondov v rámci
Regionálneho operačného programu. Rekonštrukciou budovy školy
sa odstráni problém s pretekaním
strechy a praskaním omietky. Výmenou okien a zateplením fasády
sa výrazne zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti budovy. Nadstavbou
škola získa 4 nové moderné učebne, v ktorých sa všetci študenti
budú vzdelávať v oblasti informačno-komunikačných technológií a
cudzích jazykov. Zmodernizovaná
škola bude však vďaka projektu
krajskej samosprávy prístupná i
Malá Čierna - Rajec. Úsek sa zrekonštruoval v rámci I. kola ROP.

pre imobilných. „Vybudovaním
bezbariérového vstupu do školy
a nových sociálnych zariadení
chceme umožniť bezproblémové a plnohodnotné vzdelávanie
i pre žiakov s obmedzeným pohybom,“ povedal predseda kraja
J. Blanár. Stavebné práce budú v
škole trvať do leta budúceho roka.
V nastávajúcom školskom roku
však žiaci budú môcť využívať
už zrekonštruovanú telocvičňu.
„Vďaka patrí Ministerstvu školstva SR, ktoré prispelo čiastkou
106 200 eur, zriaďovateľovi školy - Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý na rekonštrukciu prispel dotáciou vo výške
takmer 80 tisíc,“ dodal riaditeľ
školy Rudolf Michalec. V telocvični
sa vybudovala nová palubovka s
čiarovaním pre jednotlivé športy.
Nový šat dostali i vstupné priestory spolu so šatňami a sprchami.

Stranu pripravili Ľubomíra Masnicová. Foto: archív ŽSK

