Žilinský Oskar 2015 pozná svojich víťazov
11. ročník Žilinského Oskara bol výnimočný pestrosťou vystúpení i objavovaním nových talentov
O prestížnu sošku Žilinského Oskara bojovali počas
11. ročníka krajskej súťaže
obyvatelia 16-tich domovov
sociálnych služieb, ktorých
zriaďovateľom je Žilinská
župa. Ocenené boli tri z nich.
Víťazmi však bolo všetkých
200 súťažiacich.
Podujatie, ktoré sa uskutočnilo
pod záštitou žilinského župana
Juraja Blanára, bolo i tento rok
ukážkou nadania, talentu, ale
aj zápalu pre spoločný výkon.
V hlavnej úlohe sa predviedli
klienti zo 16 zariadení z piatich regiónov Žilinského kraja.
Cieľom tohtoročnej prehliadky dramatickej tvorby, pantomímy, hudby, spevu a tanca
bolo ocenenie talentu a schopností ľudí s mentálnym postihnutím či duševnými poruchami, ale aj tých, ktorí sa ocitli
v zlej sociálnej situácii. Všetci
súťažiaci predviedli, že aj keď
majú znevýhodnenie, dokážu
zvládnuť nielen textovo nároč-

Súťažiaci dokázali,
že keď je chuť a vôľa,
dokážeme byť všetci
rovnakí.
né vystúpenie, improvizovať,
ale majú aj fantáziu pri výrobe
originálnych kostýmov.
Výkony zaskočili aj porotu
Po niekoľkomesačnej príprave
predviedli vystupujúci z piatich
regiónov Žilinského kraja výkony, ktoré pozitívne prekvapili
aj porotu. Podujatie je z roka
na rok na vyššej technickej,
scenáristickej, kostýmovej či
režijnej úrovni. Tento rok však
najviac zaujalo predstavenie
Domova sociálnych služieb

Úspešní. Klienti z Kysuckého Nového Mesta zaujali s predstavením Traja chrobáci.

(DSS) a Zariadenia pre seniorov (ZpS) Zákamenné s názvom Farebný svet. Inštitúcie

zo sociálnej oblasti sa viac otvárajú verejnosti, čo bolo vidieť
aj na víťaznom vystúpení. To

si klienti nacvičili v spolupráci
s deťmi z detského divadelného súboru Prvosienka pri

ZŠ a MŠ v Zákamennom. „Je
obdivuhodné, ako sa dokázali
integrovať do zdravej komunity
a ukázať, že keď je chuť a vôľa,
dokážeme, že sme všetci rovnakí. Nie je to však len o jednom vystúpení, ale o pravidelnom stretávaní sa a integrácii,“
zdôraznila Elena Bohdalová,
riaditeľka zariadenia TAU Turie, ktoré bolo organizátorom
podujatia. Na druhom mieste
sa umiestnili súťažiaci z CSS
Fantázia z Kysuckého Nového
Mesta a z tretieho miesta sa
tešili zástupcovia z domáceho
CSS TAU Turie. Rozhodnutie
udeliť ešte dve výnimočné ocenenia priniesli výkony klientov CSS EDEN z Liptovského
Hrádku a DSS Synnómia zo
Žiliny. Práca so zdravotne znevýhodnenými obyvateľmi je
náročná, ale vďaka získavaniu
väčšieho počtu pracovníkov
a s podporou Žilinskej župy sa
môžu zariadenia viac osobne
venovať klientom, s ktorými
prežívajú všetky ich úspechy.

Seniori a Žilinská župa úspešne spolupracujú Vynovené značenie
cyklotrás už čoskoro
Žilinský župan Juraj Blanár
podpísal Memorandum
o partnerstve a spolupráci
s predsedom Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Žiline Michalom Kotianom.

Spoločne tak spečatili pokračovanie spolupráce v zvyšovaní
kvality každodenného života
seniorov v Žilinskom kraji.
„Týmto memorandom nadväzujeme na doterajšie aktivity
Jednoty dôchodcov, ktoré v našom kraji každoročne podporujeme. Z grantového systému
Žilinskej župy sme v roku 2015
vyčlenili pre základné a okresné organizácie jednoty viac
ako 3 900 eur a v tejto podpore
chceme pokračovať,“ informoval po slávnostnom podpise
Juraj Blanár. Prostredníctvom
Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho
kraja 4/2004 vyčlenila župa pre
aktuálny rok financie pre dovedna 17 podujatí, športových
hier, stretnutí a iných plánovaných akcií seniorov nášho kraja.

Už o pár dní sa cykloturisti
budú tešiť z obnovy 207,2 km
cyklotrás v Žilinskom samosprávnom kraji.

Seniori sa stretli s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom na pôde parlamentu.

V regióne Kysuce bola úspešná
Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Čadci,
ktorá získala 400 eur na podujatie Stretnutie na hranici. Seniori zo Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov v Oščadnici sa tešia z 300 eurovej podpory na 3. ročník Športových hier
seniorov.
Jednota dôchodcov na Slo-

vensku vznikla v roku 1990 a už
25 rokov chráni práva a záujmy
dôchodcov v oblasti sociálnej
i zdravotnej, vzdelávania, kultúry a športu. Združuje viac ako
82-tisíc členov. „Naša krajská
organizácia sa zameriava predovšetkým na zlepšenie podmienok seniorov v Žilinskom
kraji a organizáciu rozmanitých podujatí, počas ktorých sa

upevňujú naše vzájomné vzťahy. Venujeme sa tiež odbornej
činnosti a zabezpečujeme pre
seniorov vzdelávanie, kurzy
a športové aktivity,“ priblížil
predseda Krajskej organizácie
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Žiline Michal Kotian. Žilinská župa je štvrtým krajom,
ktorý s jednotou podpísal memorandum o spolupráci.

Krajom a jeho piatimi historickými regiónmi vedie spolu viac
ako 2 400 kilometrov značených
cyklotrás, pričom každý región
ponúka bohaté možnosti cykloturistiky. Vďaka projektu Žilinskej župy Generálna obnova
cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom kraji sa
na území nášho kraja obnoví
značenie 207,2 kilometra legalizovaných cyklotrás, ktorých
úlohou je spoľahlivo nasmerovať nadšencov športu na dvoch
kolesách k prírodným a kultúrnym pamiatkam regiónu. Cieľom projektu je zvýšiť záujem
ľudí o športovo-rekreačný cestovný ruch so zameraním na
cykloturizmus.

S opravou sa začína už tento
mesiac a bude zahŕňať rekonštrukciu hlavných trás kraja
Oravskej (úsek Ružomberok –
Trstená), Vrchárskej a Beskydskej cyklomagistrály. Z regionálnych cyklotrás sa obnoví modrá
cyklotrasa Sučany – Turčianska
Štiavnička. V rámci projektu sa
zrekonštruujú staré a umiestnia
nové bezúdržbové cyklosmerovníky. Osadia sa tiež veľké
i malé cyklosmerovky a cyklotabuľky. Generálnou obnovou
prejde obojsmerne aj maľované
značenie.
Projekt Generálna obnova
cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom kraji s celkovými nákladmi 23 136 eur je
realizovaný s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žilinská župa poskytla vlastné zdroje
v hodnote 3 351 eur.

Župa pomohla vyriešiť problém s vykurovaním
Chladné jesenné
a zimné dni privíta
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Čadci
na Žarci zrekonštruovaním vykurovacieho
systému.
Dnes má 256 nových radiátorov, ktorých výkon
je možné plne regulovať.
Viac ako 90 obytných izieb
klientov má príjemnú teplotu, tú si môžu nastaviť sami
alebo s pomocou personálu. Súčasťou systému je
vonkajší snímač reagujúci
na zmeny počasia, informácie posúva plnoautomatickému vykurovaciemu za-

Zmenu vykurovania ocenia klienti domova aj jeho vedenie.
Ušetrené financie investujú do modernizácie.

riadeniu. „Po minuloročnej
výmene okien v celom
zariadení sme sa veľkým
krokom posunuli k výraznému zníženiu energetickej
náročnosti nášho zariadenia,“ povedala riaditeľka
Eva Larišová. „Ušetrené financie investujeme do ďalších úprav, najmä do bezbariérovosti
sociálnych
zariadení, modernizácie
rehabilitačných priestorov
a obytných miestností pre
našich klientov, ktorých
u nás momentálne býva
160,“ dodala Eva Larišová. Rekonštrukciu v hodnote 82 545 eur financovala
Žilinská župa, ktorá je zriaďovateľom domova.

Obnovené značenie bezpečne nasmeruje cykloturistov
ku kultúrnym a prírodným pamiatkam Žilinského kraja.

Stranu pripravili Jana Špiláková, Soňa Paprskárová.
Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

