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Bezplatný vstup
na atrakcie v Hrabove

V  rámci dní mesta Ružombe-
rok 2012 sa v  hrabove 5. mája 
chystá otvorenie letnej sezóny 
s  názvom letokrst 2. „Sezónu 
odpálime výstrelom z  dela,“ 
priblížil Štefan červeň z  lano-
vého parku tarzania. na náv-
števníkov čaká Rytierska šou 
s ukážkami historického šermu, 
historických tancov, dobových 
zbraní, pasovania rytierov 
a ochutnávka rytierskej poliev-
ky podľa francúzskeho receptu 
zo 14. storočia. Program štar-

tuje o  10.00 h. nebude chýbať 
guláš a pivo. 

„Pre deti sme pripravili rôzne 
hry, maľovanie na tvár, člnko-
vanie na priehrade, kolobežky, 
lanový park či jazdu na poní-
kovi. Požičiavanie kolieskových 
korčúľ a  vstupné je zadarmo,“ 
zdôraznil. Súčasťou otvorenia 
sezóny je aj prvé kolo Sloven-
ského pohára v  jazde na hor-
ských bicykloch.

(jS)

Študentom zaspieval
francúzsky spevák

V  aule Školy úžitkového vý-
tvarníctva vystúpil 25. apríla 
francúzsky spevák nathanaël. 
„Išlo o netradičnú hodinu fran-
cúzštiny, ktorej sa zúčastnili 
študenti Gymnázia, ktorí sa učia 
tento jazyk. Počas vystúpenia 
mohli diskutovať a  oboznámiť 
sa s  niektorými hovorovými 
výrazmi,“ uviedla Iveta kmeťo-
vá z Gymnázia. vo večerných 
hodinách toho istého dňa mal 
vystúpenie aj v čajovni Relax. 

Spevákov repertoár je zosta-
vený zo známych piesní, ktoré 
sa už z  veľkej časti stali súčas-
ťou francúzskeho kultúrneho 
dedičstva. je absolventom me-
dzinárodnej hudobnej akadé-
mie v nancy. Počas svojej pro-

fesionálnej dráhy si už dokázal 
získať početné publikum vo 
Francúzsku, ako aj v susednom 
Švajčiarsku a to vďaka svojmu 
repertoáru zostavenému zo zná-
mych piesní. Skladá a interpre-
tuje tiež vlastné skladby, písané 
v rovnakom duchu a štýle, čím 
sa odlišuje od tých interpretov, 
ktorí majú tendenciu podliehať 
módnym trendom. Pre svo-
je vystúpenia dáva prednosť 
menším scénam a klubovým 
priestorom s intímnou atmo-
sférou, no rovnako dobre sa 
cíti aj na veľkých pódiách, ve-
rejných, firemných či súkrom-
ných akciách, píše sa na stránke 
www.nathanaelmusic.fr.

(jS)

Spomedzi projektov sa naj-
viac peňazí ušlo neziskovej or-
ganizácii Stopka, ktorá dostala 
dvetisíc eur na podporu za-
mestnanosti osôb so zdravot-

ným postihnutím a  1  200 eur 
na prevádzku chránenej dielne. 
tisíc eur dostal Zväz diabetikov 
SR, 680 eur získali Ružičky na 
projekt mesto bez bariér. Po 
šesťsto eur prisúdila komisia 
oZ nevedko (bezpečná oáza 
pre deti a  rodičov) a  rovnakú 
sumu dostala aj Zo SZ telesne 
postihnutých na ozdravno-re-
habilitačný zájazd do Rajeckých 
teplíc. celkovo išlo na projekty 
8 490 eur. 

na činnosť sa ušlo šiestim sub-

jektom 1 510 eur. najviac dostal 
klub sclerosis multiplex (500) 
na rekondičné pobyty, 300 
eur Únia nevidiacich, 250 Zväz 
telesne postihnutých, 200 jed-
nota dôchodcov SR, 180 Ilco 
klub Ružomberok a  80 asoci-
ácia policajtov vo výslužbe  na 
dobrovoľnú činnosť pri hľadaní 
nezvestných.

„komisia pri posudzovaní vy-
hodnotila 21 žiadostí, pričom 
tri vylúčila. tie podľa názoru 
členov nespĺňali základné kri-

Podporili aj chránenú dieľňu

Čestné uznanie pre firmu In-Eco

NEZISKOVÁ ORgANIZÁCIA STOPKA DOSTALA Z ROZPOČTU MESTA 3 200 EUR

Orlia rozprávka pre všetky deti,
ale aj ich rodičov

Pre všetky detičky a ich rodičov je určené detské im-
provizačné divadielko orlia rozprávka II a  hravé diel-
ne. organizátori z čajovne aquila (hlinkovo námestie, 
bývalé potraviny Samko) odporúčajú prísť 30 minút 
pred predstavením. Podujatie začína v nedeľu 6. mája 
o 15.30 h, viac sa dozviete na tel. čísle 0915 732 123.

Rozprávku o Mrázikovi
zahrajú v likavskej kultúre

divadelný súbor Fireball, ktorý sa už môže popýšiť 
mnohými významnými oceneniami, uvedie v rámci dní 
mesta Ružomberok 2012 predstavenie nasťa na motívy 
ruskej rozprávky mrázik. kultúrny a umelecký zážitok si 
môžete prísť pozrieť v nedeľu 13. mája o tretej do kul-
túrneho domu v likavke.

Lýdia Eckhardt fashion show
uvedie kolekciu jar-leto
módnej návrhárke lýdii eckhardt sa zrejme v Ružom-
berku počas mestského plesu páčilo, pretože 4. mája sa 
do Veľkej dvorany znovu vráti. Ružomberčanom ukáže 
v rámci módnej šou svoju kolekciu jar-leto. Program 
bude moderovať jarmila hargašová, na pódiu vystúpi 
aj spevácke trio la Gioia.

Dvojnásobne platinový spevák
možno vypredá Veľkú dvoranu
Richard muller, ktorý na nedávnom oceňovaní Slávik 
2011 získal hlavnú cenu, zavíta do Ružomberka. 23. 
mája zaspieva vo Veľkej dvorane kd ah v rámci svojho 
turné Potichu tour 2 a pol.  Vstupenky na podujatie za 
26,90 eur si môžete v predpredaji zakúpiť v Informač-
nom centre.

Ružomberský podnik In-eco 
získal čestné uznanie Sloven-
skej obchodnej a  priemyselnej 
komory (SoPk) za mimoriad-
ne zásluhy o  rozvoj slovenskej 
ekonomiky a podnikania. Pred-
stavenstvo komory schválilo 
udelenie uznania na základe 
návrhu žilinskej regionálnej ko-
mory SoPk na svojom zasadnu-
tí 21. júla minulého roku. oce-
nenie si prevzal konateľ spoloč-
nosti Igor tomek 18. apríla 2012 
z  rúk podpredsedu komory 
juraja kostolného. Stalo sa tak 
pri príležitosti 15. výročia vzni-
ku podniku. „Ide vôbec o  prvé 
ocenenie pre náš podnik. bolo 
nám odovzdané za inovatívny 
prístup a  úspech v  tvrdej nad-
národnej konkurencii,“ povedal 
pre Ružomberský hlas I. tomek. 

In-eco je obchodno-distri-
bučná spoločnosť, ktorá po-
núka dodávky komponentov, 
prípadne časti technológií pre 

Obchodná a priemy-
selná komora ocenila 
ružomberskú spoloč-
nosť spomedzi tisícok 
firiem v kraji.

čistiarne odpadových vôd, kú-
pele a  wellness zariadenia. Po-
skytujú aj servis a poradenstvo 
pre zákazníkov v strednej a vý-
chodnej európe. „V Ružomber-
ku sídlime od roku 2004. máme 
sedem kmeňových a ešte šesť 
externých spolupracovníkov, 

na niektoré služby využívame 
outsourcing. Ružomberok bol 
vždy logistickým uzlom, čo je 
pre distribučnú spoločnosť dô-
ležité. nechávame si výrobky 
produkovať externe a  distribu-
ujeme ich pod vlastnou znač-
kou. máme výrazný podiel na 

slovenskom a  rumunskom tr-
hu,“ predstavil podnik. 

Poznamenal, že v krátkej dobe 
posilnia obchodný úsek o  ďal-
ších pracovníkov, ktorí budú 
mať na starosti technickú pod-
poru pre zákazníkov. 

jÁn SokolSký

Hasiči krotili požiar
ubytovne v Ľubochni

ku požiaru kolesa na návese 
nákladného auta na ceste I/59 
boli 20. apríla privolaní ružom-
berskí hasiči. Počas jazdy boli 
odvolaní, lebo vodič požiar 
s  pomocou okoloidúcich vo-
dičov uhasil. Príčinou požiaru 
bolo mechanické trenie brzdo-
vých kotúčov, škoda nevznikla. 
V podvečer uhasili požiar osob-
ného auta Renault Scenic na 
bystrickej ceste. Príčinou bola 
technická porucha v  priestore 
motora. majiteľ odhadol škodu 
na 30 eur.

ešte v ten istý večer zasahova-
li pri požiari odpadu v školskej 
záhrade v  Ľubochni. Príčinou 
bolo spaľovanie odpadu mimo 
skládky neznámou osobou. Pri 
požiari nevznikla škoda. o deň 

neskôr horel odpad v  plecho-
vom kontajneri na žilinskej 
ceste. Uhasili ho jedným vy-
sokotlakovým prúdom, škoda 
nevznikla. Vo štvrtok 26. apríla 
likvidovali plamene z ubytovne 
pri starej plavárni v  Ľubochni. 
Pri hasení im pomáhali aj kole-
govia z  obecného hasičského 
zboru. V  silnom zadymení ob-
jektu použili dýchacie prístroje 
a nasadili pretlakový ventilátor. 
Požiar uhasili po štyroch hodi-
nách. majiteľ odhadol škodu 
na 95 tisíc eur. najpravdepo-
dobnejšou príčinou požiaru 
bola manipulácia s  otvoreným 
ohňom neznámou osobou, ale 
ostatné verzie vzniku hasiči eš-
te preverujú. 

(jo)

Komisia pre sociálne 
veci a zdravotníctvo 
pri ružomberskom 
parlamente rozdelila 
10 000 eur na projekty 
a činnosť. Uchádzači 
podali 21 žiadostí.

do redakcie sa nám dosta-
li viaceré podnety z  likavky 
a  martinčeka na opravenú  

Opravená cesta nie je smetisko!
poľnú cestu, ktorá smeruje z Pd 
likavka, dvora martinček po-
nad cestu v žabove ku lesným 

a pasienkovým  parcelám Urba-
riátu martinček. „je to povolená 
komunikácia? a  kto nahádzal 
popri nej stavebný odpad?“ – 
pýtali sa obyvatelia obcí. keďže 
daná lokalita patrí do katastra 
martinčeka, oslovili sme staros-
tu mariána lauka.

„Ide o  starú účelovú komuni-
káciu, ktorá slúži pre potreby 
miestneho urbariátu. na jej 
úpravu sme dostali súhlas od 
obvodného úradu životného 
prostredia v  Ružomberku už 
v  júni minulého roku, dokon-
čená bola len nedávno.“ Podľa 
slov starostu, na starej ceste sa 
autá prebárali, terén bol nestály 
hlavne v ďaždi, a bola potrebná 
úprava na súčasný stav. komu-

nikácia je teraz vyrovnaná, 
spevnená, zvalcovaná. ako 
podklad na hrubé zarovnanie 
slúžil stavebný odpad, finálnu 
vrstvu tvorí štrkodrva, podľa 
postupu v uvedenom súhlase.

okrem toho, že súčasťou 
úpravy bolo aj zapracovanie 
stavebného odpadu do telesa 
cesty, našiel sa jeden (možno 
aj viac) nezodpovedný obyva-
teľ, ktorý k novej ceste, na kto-
rej boli práce práve skončené, 
vyviezol svoj vlastný stavebný 
odpad. „Veľmi ma to nahneva-
lo. dáme to do poriadku, ale 
vopred upozorňujem, že také-
to konanie je trestné a postih-
nuteľné,“ vystríha m. lauko.

mIchal domenIk

RUŽOMBERSKÝ HLAS nájdete aj na sociálnych sieťach

FACEBOOK:
facebook.com/rkhlas

TWITTER:
twitter.com/#!/RuzomberskyHlas

térium – súlad s  komunitným 
plánom mesta,“ pripomenula 
v  správe pre poslancov zastu-
piteľstva, ktorí prerozdelenie 
financií schválili, vedúca odde-
lenia sociálnych služieb a zdra-
votníctva radnice dagmar ma-
jeríková. Uviedla, že komisia 
napokon podporila 13 prijek-
tov a  päť žiadostí na činnosť. 
V  tabuľke však figuruje šesť 
podporených žiadostí.

mIchal domenIk


