Krajská rozvojová agentúra je v Turci úspešná
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pomáha všetkým jeho historickým
regiónom. O jej aktivitách v Turci sme sa porozprávali
s jej riaditeľom Mgr. Branislavom Zacharidesom.
V čom spočíva pomoc
agentúry historickým regiónom Žilinského samosprávneho kraja vrátane
Turca?
- Z dôvodu čo najefektívnejšieho čerpania eurofondov na
rozvoj našich regiónov pripravujeme projekty na rôzne
výzvy, pomáhame pri realizácii
tých úspešných a samozrejme
vzdelávame a poskytujeme poradenstvo komukoľvek, kto o to
požiada. Hlavný dopyt po našej práci je zo strany Žilinského
samosprávneho kraja, v rámci
voľných kapacít poskytujeme
služby aj mnohým turčianskym
mestám a obciam a iným subjektom.
Žilinský samosprávny
kraj úspešne zrealizoval
v Turci projekt zvýšenia
energetickej efektívnosti
Gymnázia Viliama Paulínyho – Tótha a dva projekty na rekonštrukciu
ciest druhej a tretej
triedy. Aká bola úloha

agentúry pri týchto projektoch?
- Autorom všetkých žiadostí
o nenávratný finančný príspevok je naša rozvojová agentúra.
Samozrejme úzko spolupracujeme s príslušnými odbormi
Úradu ŽSK. A získali sme pritom
pár prvenstiev. Z tých turčianskych spomeniem napríklad
projekt „Skvalitnenie dopravnej
infraštruktúry v historickom regióne Turiec“, vďaka ktorému
sa v Turci zrealizovala rekonštrukcia 16,9 km ciest v Belej,
Sklabini, Turčianskej Štiavničke,
Sučanoch, Hornom a Dolnom
Kalníku a iných turčianskych
obciach. Bol to vôbec prvý predložený projekt v Slovenskej republike na rekonštrukciu ciest
prvej a druhej triedy.
Pri spracovaní projektu sa
vaša úloha nekončí, však?
- Podieľame sa tiež na riadení
realizácie samotných projektov. Keď vám schvália projekt,
neznamená to, že na druhý deň
máte na účte peniaze. Je potreb-

Žilinského samosprávneho kraja
v rámci príslušného operačného programu. Verím, že podobne úspešní budeme aj v prípade
projektu rekonštrukcie martinskej Obchodnej akadémie, ktorý
sa práve realizuje.

Riaditeľ Rozvojovej agentúry ŽSK
Mgr. Branislav Zacharides.

né ustriehnuť množstvo vecí
a zabezpečiť požadované administratívne výstupy počas celého trvania projektu. Teší ma, že v
prípade už spomenutého projektu stavebných úprav martinské-

Turčianska Štiavnička

ho gymnázia môžem skonštatovať, že je finančne ukončený,
keďže 15. októbra 2010 dostal samosprávny kraj poslednú platbu. Predchádzala jej kontrola na
mieste, ktorá uznala všetky vy-

Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha v Martine

V obci rekonštruujú miestne komunikácie.

Prešlo komplexnou rekonštrukciou.

Premiéra knižníc Žilinského kraja na Bibliotéke
Kysucká, Oravská,
Turčianska, Liptovská a
Krajská knižnica v Žiline
nebudú tento rok chýbať
na 18. knižnom veľtrhu
Bibliotéka 2010 v Inchebe
Expo Bratislava.
Od 4. – 7. novembra zaujmú regionálne knižnice svoje miesto nielen vo vystavovateľskom
stánku Žilinského samosprávneho kraja, ale stanú sa súčasťou sprievodného programu
na hlavnom pódiu. „Počas štyroch výstavných dní sme pre
návštevníkov pripravili desiatky
zaujímavých kníh regionálnych
autorov, pochválime sa bohatou
publikačnou činnosťou a aktivitami našich knižníc, a najmä
predstavíme tieto inštitúcie ako
moderné i tradičné bibliotéky,
kde živo pulzuje písané i hovorené slovo,“ vysvetlil riaditeľ
odboru kultúry a komunikácie
s verejnosťou ŽSK Peter Kubica.
Prvý výstavný deň odštartuje
Kysucká knižnica so strašnými

Knižnice Žilinského kraja.

Na knižnom festivale sa môžu pochváliť zaujímavými aktivitami. Obľube
sa teší najmä podujatie pre deti Noc s Andersenom.
a najstrašnejšími strašidlami
v hodinovom rozprávaní hrôzostrašných príbehov dospelých
pre deti. Rozprávkové napätie
vystrieda prehliadka kysuckej
knižnej tvorby pre deti, autogramiáda regionálnych autorov Miloša Jesenského, Jozefa Marca
a ilustrátora Miroslava Cipára.
V popoludňajšom programe preberie štafetu Oravská knižnica

naložené výdavky za oprávnené.
To je dobrá vizitka všetkých zainteresovaných subjektov vrátane našej agentúry. A opäť môžem
hovoriť o prvenstve, keďže ide o
prvý finančne ukončený projekt
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- Momentálne realizujeme externý manažment projektu rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií v Turčianskej
Štiavničke, ktorý sme spracovali
minulý rok. Obdobný projekt
už máme schválený aj v obci
Dubové. Osobitne ma teší tiež
schválený projekt rekonštrukcie
Detského domova v Martine, kde
sme získali viac ako 2 milióny
eur. Je to jedno iba zo štyroch
štátnych sociálnych zariadení
pre deti, ktoré doposiaľ získalo
podporu z eurofondov na svoju
rekonštrukciu. Úspechy sú ale
aj v oblasti rozvoja cestovného
ruchu či ľudských zdrojov v samospráve. Spomeniem aspoň
najnovšie schválený projekt
„Podpora a rozvoj cestovného
ruchu v regióne Turiec“, vďaka
ktorému získa mesto Martin
viac ako 180 tisíc eur na aktivity
v tejto oblasti.

s povesťami z Oravy autora Petra Hubu. Piatok bude v znamení
Liptova a tvorby regionálnych
autorov Anny Olšovskej, Štefana
Packu a Stanislava Kaľavského.
Liptovská knižnica pripravuje nielen čítačku z ich tvorby
a autogramiádu, ale je prierez
históriou jednej z najstarších
knižníc na Slovensku. Sprievodcami sobotňajšieho veľtrhové-

ho dopoludnia sa stane Turčianska knižnica s tvorbou Ondreja
Nagaja. Nedeľňajší program
Krajskej knižnice v Žiline venovaný ženám – autorkám pod
názvom „Spod ženského pera
na Hornom Považí“ uzavrie prezentáciu regionálnych knižníc.
S návštevníkmi sa o svoje knižné novinky podelia spisovateľky
Katarína Mikolášová a Zuzana
Kuglerová.
„Som veľmi rada, že Žilinský
samosprávny kraj ponúkol knižniciam vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti možnosť prezentovať sa na najväčšej knižnej
výstave na Slovensku. Bude to
naša premiéra. Záujemcovia sa
v našom stánku zoznámia s literatúrou regionálnych autorov,
dokonca sa môžu s niektorými z
nich osobne stretnúť. Všetkých
milovníkov literatúry srdečne
pozývame do stánku Knižnice
Žilinského samosprávneho kraja,“ uzavrela riaditeľka Krajskej
knižnice v Žiline Katarína Šušoliaková.

Novinky z čičmianskych domčekov
Považské múzeum v Žiline
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK finišuje s prácami na revitalizácii a obnove
Radenovho domu.
Vďaka grantu Ministerstva kultúry SR a Programu cezhraničnej
spolupráce s Poľskom sa za 20 700
eur takmer komplexne opravil jeden z dvoch objektov ľudovej architektúry v rázovitej obci Čičmany.
Vymenila sa na ňom strešná krytina, opravili sa vodorovné a zvislé
nosné konštrukcie. Drevené konštrukcie sa dočkali ošetrenia proti
hubám a drevokaznému hmyzu.
Prebehla i sanácia proti vlhkosti základov budovy. Po skončení
opráv by sa mala do domu vrátiť
expozícia „Zo života a práce čičmianskeho ľudu“. Do konca roka
sú v Radenovom dome naplánované výstavy „Mačasúch a iné
liečivé byliny“ a autorská výstava
Víta Pieša, majstra ľudovej umeleckej výroby a rodáka z Čičmian
„Posledný salaš“.

„Nielen
atraktívnymi
výstavami a podujatiami, ale
predovšetkým
revitalizáciou
domov chceme uspokojiť nových návštevníkov a opätovne pritiahnuť tých, ktorí naše
čičmianske expozície dôverne poznajú,“ uviedol riaditeľ
Považského múzea v Žiline
Boris Schubert. Záchrana jedinečnej architektúry sa docieli i obnovou druhého domu
č. 42, kde je prezentované bývanie z dvadsiatych rokov 20. storočia. Rekonštrukcia bude taktiež financovaná z prostriedkov
Európskej únie .

Radenov dom v Čičmanoch.
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