Na našich cestách jazdíme bezpečne Oščadnica hostila
majstrovstvá

Na Kysuciach sa vďaka eurofondom
a príspevku ŽSK podarilo v minulom roku
zrekonštruovať a sprejazdniť historický
most v Krásne nad Kysucou.
V tomto roku prejdú opravami z európskych
peňazí aj ďalšie úseky komunikácií. Cesty
a mosty pri tokoch Klubinského potoka, Vadičovského potoka a riečky Bystričky v dôsledku nadmerného zaťaženia a po škodách, ktoré
zanechali povodne z roku 2010, boli značne
poškodené. Znížená kvalita ciest sa prejavovala v ich nerovnom povrchu a nedostatočnom
značení. Toto všetko malo za následok vysokú
nehodovosť, ktorá predstavuje na týchto úsekoch ciest ročne v priemere 27 nehôd. Odstránením povrchových nerovností vozoviek,
skvalitnením systémov ich odvodnenia, realizáciou viacerých prvkov zvyšujúcich bezpečnosť účastníkov cestnej premávky (nanovo
osadené zvodidlá, značky s fluorescenčným
podkladom) a vďaka novému krytu vozoviek s lepšími protišmykovými vlastnosťami
sa predpokladá zníženie nehodovosti o minimálne päť percent.
Zrekonštruovaný most
v Krásne nad Kysucou
„V novembri 2014 sa podarilo v rámci projektu ukončiť rekonštrukciu historického

Minulý pondelok patril v lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača Oščadnica
(Dedovka) štvrtému ročníku
lyžiarskej súťaže Majstrovstvá žiakov stredných škôl
v zjazdovom lyžovaní a snoubordingu, ktorý zorganizoval
Žilinský samosprávny kraj
spolu so Sport Academy
Vrátna.
Pretekov sa zúčastnilo spolu
130 žiakov z 31 stredných škôl.
Okrem škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinskej župy boli

Prístupový most v súčasnosti spája Krásno nad Kysucou
s Bystrickou dolinou a mestom Čadca.

mosta v Krásne nad Kysucou. V čase svojho vybudovania bol jediným a prvým železobetónovým mostom na celom území
Rakúsko-Uhorska. Most však už nedokázal
zniesť vysokú záťaž, a preto ho bolo potrebné zosilniť, pričom stavba musela zachovať
svoj pôvodný tvar a všetky charakteristické prvky,“ vyjadril sa riaditeľ Správy ciest
ŽSK Ivan Fábry. Cieľom rekonštrukcie bola

prvýkrát pozvané aj štyri školy iných zriaďovateľov. Mladí
športovci súťažili v troch kategóriách. V zjazdovom lyžovaní
si zmeral sily mladší a starší dorast. Osobitnou kategóriou boli
snoubordisti. „Takéto podujatia
majú význam, pretože všetkých,
ktorí sú zdatní v lyžovaní, vedú
k tomu, aby sa mu viac venovali a rozvíjali športového ducha. Verím, že tento záujem zo
strany študentov neoslabne ani
v budúcnosti,“ uviedla riaditeľka odboru školstva a športu
ŽSK Dana Mažgútová.

i oprava jeho poškodených častí, najmä zosilnenie klenieb, oprava a narovnanie oporných múrov, čím sa celkovo zlepšil stav tejto
výnimočnej historickej stavby. Zostávajúce
časti projektu (rekonštrukcia a modernizácia ciest Klubina – Krásno nad Kysucou,
Dolný Vadičov − Horný Vadičov, Radôstka
− Nová Bystrica) sa plánujú zrealizovať najneskôr do konca júna.

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, www.ropka.sk

Projekt „Zabezpečenie bezpečnosti na cestách poškodených povodňami na území Žilinského samosprávneho kraja“ je spolufinancovaný
Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu SR.

Kraj podporí aktivity
aj v našom regióne
Župa podporila i v tomto roku významné
činnosti a podujatia vo svojich regiónoch.
Žilinská župa koncom februára rozhodla o pridelení dotácií z vlastných príjmov vo výške 80 300
eur. Podporila tak projekty zamerané na aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu
a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb,
charity či verejnoprospešných aktivít. „Financie
z vlastných príjmov krajskej samosprávy udeľujeme už od roku 2004 v rámci Všeobecne záväzného nariadenia. Žiadatelia musia mať sídlo alebo
trvalý pobyt na území ŽSK a súčasne na tomto
území rozvíjať svoju činnosť. Teší ma, že počas
tohto obdobia sme mohli výrazne pomôcť k realizácii rôznorodých projektov miest, obcí, škôl,
folklórnych a tanečných skupín či neziskových organizácií v piatich regiónoch nášho kraja,“ uviedol
predseda ŽSK Juraj Blanár.
Medzi úspešných kysuckých žiadateľov patrí
mesto Krásno nad Kysucou, ktorému poskytla
krajská samospráva dotáciu 1 300 eur pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky
o obci. Rovnakú sumu poskytne i občianskemu združeniu Naša nemocnica v Čadci, ktorú
združenie využije na nákup prenosného EKG
prístroja pre oddelenie paliatívnej starostlivosti.
Ďalšou úspešnou obcou je Klubina. Tá si vďaka
dotácii 1000 eur upraví okolie cintorína. Do obce
Skalité poputuje 1 200 eur na obnovu šatní pre
juniorský hokejbalový oddiel. Ľudové tradície
regiónu Kysuce bude zachovávať vďaka podpore
500 eur i folklórny súbor piesní, hudby a tancov
Drevár. Klub Kysuckého maratónu Čadca môže
počítať s príspevkom 1 300 eur na realizáciu 41.
ročníka Kysuckého maratónu. Medzi ďalšie podporené obce z Kysúc patrí i Zborov nad Bystricou,

Župa hľadá výnimočné
osobnosti kraja
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Folklórny súbor Nezábudka. Získaním financií na výrobu detských krojov sa zachová kultúrne dedičstvo obce Zborov nad Bystricou.

ktorý získal príspevok 1 000 eur na zakúpenie ľudových krojov pre mladšie generácie. Napomôže
sa tak k rozvoju detského folklórneho súboru Nezábudka.

Stranu pripravila Soňa Paprskárová. Foto: archív ŽSK.

Lyžiarov a snoubordistov z Kysúc sprevádzalo na Veľkej
Rači počas pretekov krásne slnečné počasie.
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Poznáte nejakého mimoriadneho
človeka a myslíte, že by si zaslúžil
i on ocenenie od kraja? Pošlite nám
do konca augusta svoje návrhy. Nominácie je potrebné doručiť v písomnej podobe poštou, osobne alebo e-mailom na Úrad Žilinskej župy.
Návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovaných osôb, ich
súhlas s nomináciou a odôvodnenie
podloženého návrhu. Župan môže
na návrhy občanov, poslancov za-
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stupiteľstva ŽSK, občianskych združení, umeleckých a vedeckých inštitúcií odovzdať jedno z troch druhov
ocenení – Cenu ŽSK, Pamätnú plaketu alebo Litteras Memoriales. Ocenenia sa udeľujú osobnostiam, ktoré obzvlášť významným spôsobom
prispeli k rozvoju a prezentácii kraja,
obohatili ľudské poznanie a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena Žilinského samosprávneho kraja doma
i v zahraničí.

