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INZERCIA

PODAJTE SVOJÍM DAROM
ZÁCHRANNÉ KOLESO

Pomáhajte s nami
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk
je otvorený pre všetkých, ktorí
potrebujú pomoc.
rýchlo
transparentne
adresne
www.ludialudom.sk
info@ludialudom.sk
+421 2 350 350 35
+421 950 50 50 50
www.facebook.com/ludialudom

Ako pomôcť?
1. Vyberte si výzvu
na www.ludialudom.sk,
ktorú chcete podporiť
ľubovoľnou sumou.
2. Kliknite na tlačidlo
odoslať dar a vyberte
si spôsob platby.
3. Váš dar, ktorý
hneď vidíte pod výzvou
prepošleme v plnej
výške príjemcovi.
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Milí Ružomberčania,
v úvode úvodu poslušne hlásim, že máme ďalšiu posilu.
K študentke Nikole Marhefkovej pribudla nemenej šikovná Anna Zábojníková.
A teraz by sa patrilo na trochu vážnejšiu nôtu...
Možno ste aj vy zachytili nedávne podivuhodné vedecké
zistenie. Pokiaľ máte zlú náladu, vraj vám ju vylepší zverejnenie fotografie na sociálnej sieti. Údajne to má podobný efekt ako napríklad beh.
Nuž, proti gustu žiaden dišputát. Ale naozaj by nám to stačilo? Pekný deň predsa robia dobré skutky, chvíle s rodinou a kamarátmi či vytváranie niečoho pekného.
Samozrejme, pokiaľ si niečo z toho zvečníme a z času na
čas šírime cez internet, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán,
má to svoje opodstatnenie. Dovolím si však zapochybovať, že každodenné fotografovanie jedla vo fastfúde alebo
zadnice v zrkadle na verejných wéckach je zmysluplnou
psychohygienou.
Existuje predsa kopec trvácnejších vecí, pri ktorých sa dá
pookriať. Môže to byť aj čítanie Ružomberského magazínu, a stavím sa, že takéto premostenie nikto z vás nečakal.
Čo sme pre vás v tomto čísle pripravili?
Hlavnou témou je priemyselný park Texicom, obhliadneme sa za úspešným Korýtkofestom, dozviete sa, ako sa
vyrába gramofónová platňa, aj ako sa v kuchyni obracali
naše staré matere. A ostatné si už nájdete sami.
Príjemné čítanie!
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Výjazd z mesta na Mikuláš sa
zmení. Zatiaľ nie je jasné ako
Text: Peter Kravčák

Foto: Autor

Na požiadavku premiéra Petra Pellegriniho, ktorý chce do konca júna poznať riešenie
havarijnej dopravnej situácie v Ružomberku, sme sa spýtali Slovenskej správy ciest.
Na konci mája sa predseda vlády
Peter Pellegrini nečakane vyjadril
o doprave v Ružomberku a nazval ju
„krízovým, havarijným stavom“.
„Do 30. júna očakávam od kompetentných návrh na riešenie neprijateľnej dopravnej situácie v Ružomberku,“ hovoril Pellegrini. „Preto
treba vyčleniť prostriedky a okamžite začať asfaltovať, robiť stavebné
úpravy alebo nasadiť inteligentný
systém a nečakať rok a pol zas na nejakú dokumentáciu a nejaké zdĺhavé
verejné obstarávanie,“ komentoval
Pellegrini situáciu v Ružomberku.
Premiér nehovoril o nedostavanom
úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktorý mal byť už rok otvorený,
ale na mysli mal predovšetkým zápchy na hlavných medzinárodných
ťahoch cez mesto.

Lievikom sa v tomto prípade stáva
križovatka pri Mondi, kde sa stretávajú tranzitné ťahy 1/18 (Žilina – Košice) a 1/59 (v smere z a do Banskej
Bystrice). O úprave týchto ťahov ako
forme pomoci mestu, kým nebude
dostavaná diaľnica, zatiaľ nikto verejne nehovoril.
Mediálne alternatívy
Správcom uvedených ciest je Slovenská správa ciest (SSC). Okamžite po
vyhlásení sa spustili hádanky a zaručené informácie o tom, ako bude
takáto úprava vyzerať.
V médiách odzneli alternatívy s rozšírením takmer kilometrového úseku od križovatky pri Mondi SCP
v smere na Liptovský Mikuláš na
štyri pruhy, čo vzápätí spochybnili
bývalý investičný šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Čermák, aj
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Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného v Žiline.
Problémom je nedostatok miesta –
križovatka nemá priestor na zväčšenie a absorbovanie väčšieho množstva tranzitnej dopravy. „Je tam
z jednej strany fabrika a z druhej
strany činžiaky,“ vysvetlil pre Denník N Čermák.
Podľa Palčáka by zase križovatka musela byť kruhová s priamym
prejazdom v smere východ – západ
a opačne, na čo nie je priestor.
Veľmi populárnou je aj teória inteligentnej križovatky, ktorá by dopravu
riadila na základe hustoty prepravy.
Aby to fungovalo, musel by niekto
zosúladiť všetky svetelné križovatky
na hlavnom ťahu Bystrická, Považská a Žilinská cesta. Spolu ide o šesť
svetelných križovatiek.
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Zatiaľ nevieme, ako to bude vyzerať
„Rozsah úpravy križovatiek bude navrhnutý na podklade dopravno-inžinierskeho prieskumu,“ poprela medializované úvahy hovorkyňa SSC
Lucia Karelová.

stručne

Pre Ružomberský magazín ďalej
povedala, že zatiaľ nebola ani reč
o inteligentných križovatkách. „Na
predmetnom rokovaní nebolo riešené prevzatie správy svetelných
križovatiek, ani ich vybavenie inteligentným dopravným systémom,“
uviedla Karelová

‣ Poslanci zaviazali vedenie mesta, aby do konca júna vyriešilo situáciu s nefunkčnými verejnými toaletami.

Podľa nej doposiaľ prebehlo len jedno stretnutie medzi zástupcami SSC,
Mondi SCP, Národnej diaľničnej spoločnosti a Združením Čebrať (zhotoviteľ úseku D1 Hubová – Ivachnová).
Dohodli sa na ňom, že práce budú
prebiehať v súčinnosti uvedených
zainteresovaných strán. Dohodli sa
aj na termínoch realizácie. „Prvá
etapa by mala byť ukončená do 31.
júla 2018 a ukončenie druhej etapy
úpravy cesty I/18 sa predpokladá do
15. decembra 2018,“ uzavrela hovorkyňa Karelová.

‣ Na Ružomberský jarmok spojený s oslavami 700. výročia
mesta zavítali na začiatku júna tisícky návštevníkov.

‣ Radnica má z rozhodnutia poslancov do septembra pripraviť zámer rozvoja ulice Poľná.
‣ Opoziční poslanci vytkli vedeniu mesta, že sa nezapojilo
do dražby majetku spoločnosti Skipark, ktorá je v konkurze. Zároveň vyzvali primátora, aby zistil možnosť zapojenia sa.
‣ Primátor informoval o pokročilých rokovaniach s ministerstvom obrany o odkúpení športovej haly Koniareň
a budovy starej pôrodnice na Zarevúcej.
‣ Ministerstvo životného prostredia chce v oblasti Smrekovice vyhlásiť 700-hektárovú plochu za bezzásahovú.
Dôvodom má byť ochrana hlucháňa. Mestské lesy s tým
nesúhlasia.
‣ Mestský futbalový klub sa stále nerozhodol, kde postaví
ihriská a priestory futbalovej akadémie, na čo získal od
SFZ a ministerstva školstva dotáciu 1 750 000 eur.
‣ Basketbalistky MBK Ružomberok (U11) získali na majstrovstvách Slovenska bronzové, ich o rok staršie kolegyne zase zlaté medaily.
‣ Dorastenky stolnotenisového ŠKST skončili na majstrovstvách Slovenska strieborné, dorastenci bronzoví.

Máte tip na tému?
Volajte šéfredaktorovi!
redakcia@rmagazin.sk
0918 813 185
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Solo možno ožije futbalom
a Vlkolínec lanovkou
Text: Peter Kravčák

Foto: Ilustračné - územný plán mesta

Útvar hlavného architekta pripravuje už štvrté zmeny a doplnky súčasného
územného plánu mesta. Jeho súčasťou sú viaceré zaujímavosti.
Súčasný územný plán mesta platí
od roku 2012. Je to základný stavebno-plánovací dokument, ktorý určuje,
v ktorá lokalita mesta je určená pre
bývanie, turizmus, priemysel či zeleň.
Odvtedy boli schválené už dva doplnky. Tretí sa týka diaľnice D1, a keďže
tá stále nemá odklepnuté definitívne
trasovanie, schválený nie je ani doplnok územného plánu.
Parkovisko v Trlenskej doline
Aktuálne pripravuje útvar hlavného
architekta v spolupráci so zodpovedným architektom pre plánovaciu činnosť Jánom Burianom zo spoločnosti
Urbion už štvrté doplnky a zmeny.
„Mesto pravidelne zbiera a vyhodnocuje vlastné podnety, ale aj podnety
a požiadavky od obyvateľov a firiem
na území mesta a architekti následne rozhodujú o tom, či je prípustné
jednotlivým požiadavkám vyhovieť,“
vysvetľuje inak zložitý proces hlavný
architekt mesta Jozef Jurčo.
V aktuálnych návrhoch na zmenu je
zaradený aj plán kabínovej lanovky

z Bieleho Potoka na Vlkolínec. Stojí
za ním súkromná architektonická
kancelária.
Návrh plánu však počíta aj s inými
zaujímavosťami. Pešia cesta medzi
Bielym Potokom a Vlkolíncom by sa
zmenila na náučný chodník. V Trlenskej doline je naplánované nové
parkovisko pre 18 áut, ktoré by malo
slúžiť ako záchytné pre návštevníkov oblasti.
Plán tiež rozširuje rekreačné chatové oblasti v Matejkove. Rozšíriť by sa
mala aj záhradková oblasť Kosovo
smerom k sídlisku Baničné a v bývalom areáli SAD by prípadné schválenie nového plánu umožnilo rozvíjať
polyfunkčnú výstavbu – teda bývanie aj služby.
Odpor voči rozšíreniu Obvodovej cesty
Návrh územného plánu tiež počíta
s vybudovaním futbalových ihrísk
v areáli bývalého závodu Solo pri Revúcej. Malo by ísť o riešenie vyhovujúce futbalovému klubu, ktorý hľadá
priestory pre futbalovú akadémiu.
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Nemenej zaujímavé je zrušenie roky
naplánovaného rozšírenia Obvodovej
ulice. Tá sa mala predlžovať pomedzi
rodinné domy až na Bystrickú cestu.
Petícia viac ako dvadsiatky obyvateľov však žiada, aby mesto vypustilo
túto cestu z plánov.
„Riešenie je vtedy dobré, keď sú obe
strany spokojné. Platí to aj o územnom pláne. V prípade cesty to bude
ešte asi živá diskusia. Sú strany za aj
proti,“ konštatuje Jurčo.
Do polovice júna mohla verejnosť
všetky návrhy pripomienkovať. Architekti zo spoločnosti Urbion teraz
pripomienky vyhodnocujú a v priebehu dvoch až troch týždňov zvolajú
verejné prerokovanie.
Doplnky a zmeny územného plánu
musí následne schváliť mestské zastupiteľstvo, čo sa očakáva najskôr na
jeseň. Mesto zároveň prijíma podnety
pre ďalšie, piate zmeny a doplnky, na
ktorých bude priebežne pracovať.
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SMS správy a mobilná aplikácia
majú nahradiť mestský rozhlas
Text: Imrich Gazda

Foto: Autor

Súčasťou rozsiahleho, no zároveň už rok meškajúceho informačného systému,
ktorý pre mesto pripravuje žilinská spoločnosť ARDsystém, má byť aj mobilná
aplikácia a SMS systém.
Zo zmluvy medzi mestom a ARDsystémom vyplýva, že cieľom mobilnej
aplikácie je „posilniť aktivity mesta
v oblasti podpory turistického ruchu
a miestnych podnikateľov“. Informácie všeobecne prospešného charakteru by mali byť prenášané z webstránky mesta nielen do aplikácie, ale aj do
infokioskov v meste.
Cieľom SMS systému je zasa „zvýšenie informovanosti občanov prostredníctvom zasielania SMS správ
po registrácii“.
Aplikácia bude do konca roka
Mobilná aplikácia, ktorá bude k dispozícii pre operačné systémy iOS aj
Android, by mala zahŕňať GPS navigáciu, aktuálne oznamy, program
kina, informácie o pamiatkach či rôzne zaujímavosti.
„Aplikácia je už hotová, je naplnená
vzorovým obsahom tak, aby sme s ňou
mohli pracovať,“ povedal pre Ružomberský magazín asistent primátora
mesta Michal Praženica. Predpokladá,
že spustená bude do konca roka.

Jednotlivé funkcie budú priebežne dopĺňané aj po tomto termíne. Všetko záleží od prípravy novej webstránky mesta, s ktorou bude aplikácia prepojená.
Z rozhlasu sa smejú
V prípade SMS systému podľa Michala
Praženicu nie je zatiaľ známy predbežný termín jeho spustenia. Napriek
tomu, že Ingrid Jančovičová z ARDsystému nás ešte v marci informovala,
že SMS systém bol už mestu dodaný.
„Spustenie SMS systému závisí od mesta. Potrebné je pripraviť malú kampaň,
vhodne informovať občanov a nastaviť
systém, podľa ktorého sa občania budú
môcť prihlásiť na odber SMS podľa kategórie správ, napríklad kultúrne podujatia, odstávky elektrickej energie a podobne,“ vysvetľuje Praženica.
SMS systém by mal úplne nahradiť
mestský rozhlas. „Rozhlas v meste je
už prežitok. Zachoval by sa len v prímestských častiach Biely Potok, Hrboltová a Černová. Zaznamenali sme
totiž veľa sťažností, napríklad na hlučnosť, ktorá budí deti, ale aj na úvodné
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znelky,“ hovorí Praženica, podľa ktorého sa z mestského rozhlasu smejú aj
niektorí návštevníci z väčších miest.
Za príklad kladie Banskú Štiavnicu,
kde mestský rozhlas zrušili a na SMS
systém si zvykli aj dôchodcovia.
Ďalším dôvodom pre zrušenie rozhlasu sú podľa Praženicu vysoké finančné prostriedky potrebné na jeho
údržbu. „Keďže rozhlas má viac ako
dvadsať rokov a je poruchový, museli
sme doňho v posledných rokoch investovať približne 30-tisíc eur,“ konštatuje asistent primátora.
Posledné slovo ku zrušeniu alebo
zachovaniu rozhlasu však budú mať
poslanci mestského zastupiteľstva,
ktorí majú na vec rozličný pohľad. Minimálne v nasledujúcich mesiacoch
tak rozhlas ostáva jedným zo spôsobov informovania Ružomberčanov.

8 - téma

Texicom sa zmenil na
priemyselný park.
Ale má na viac
Text: Peter Kravčák

Foto: Autor

Z hlavnej cesty aj zo železnice vyzerá odstrašujúco. Súdiac len
podľa vzhľadu ho možno označiť za hanbu mesta. Nie všetko
je však také, ako sa na prvý pohľad zdá. Platí to aj v prípade
areálu niekdajšieho Texicomu.
Po neúspešnom vstupe nemeckého
investora do Texicomu v roku 2005
začala pre areál nová éra. Výrobu textilu sa na istý čas ešte podarilo udržať
spoločnosti Topchem. Aj keď s oveľa
menšou produkciou, zamestnanosťou aj priestorovými nárokmi.
Nová éra
V roku 2006 prešiel majetok niekdajšieho Texicomu konkurzom. Správca konkurznej podstaty rozpredával
pozemky, budovy, cesty, dokonca aj
koľajnice či vodovodné potrubia. Veriteľov bol celý zástup. Spoločnosť dlhovala len mestu Ružomberok v prepočte
približne 150-tisíc eur na daniach.

Pohľadávky mali aj poisťovne, dodávateľ tepla a pary Ružomberská energetická spoločnosť a ďalšie firmy.
„Na dražbe sme po nemeckých vlastníkoch kúpili ucelených, asi 70-tisíc
metrov štvorcových. Z toho približne 12-tisíc tvorili cesty,“ hovorí jeden
z prvých investorov v priestoroch areálu Jaroslav Motyčák starší, vlastník
spoločnosti Montana.
Do chátrajúceho areálu, ktorý má
spolu takmer 300-tisíc metrov štvorcových, postupne prichádzali ďalší
podnikatelia. Hoci, ako sami hovoria,
podnikať tu bol ešte pred desiatimi
rokmi veľký problém.
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„Vodu sme mali, niekde z Čutkova, vedenú vzdušným potrubím. V zime zamrzla
a nebola, museli sme ju voziť v bandaskách. Našťastie nie sme firma, ktorú
by ju potrebovala priamo k výrobe,“ spomína Miroslav Oravec. Spolu s bratom
Daliborom vedú spoločnosť Nordia, ktorá tu sídli od roku 2006.
„Neskôr mráz potrhal potrubia a v rokoch 2011 až 2013 sme boli úplne bez
vody. Každý to riešil individuálne,“
vyťahuje ďalšie spomienky konateľ
spoločnosti Koplast Peter Fliega.
„Jedno ráno sme prišli do roboty a nešla elektrina. Prišli sme na to, že niekto odťal a odniesol elektrický kábel,
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ktorý nás napájal. Kradnutie tu bol
obrovský problém,“ dopĺňa M. Oravec.
Areál doplácal na nespočetné množstvo vlastníkov, ktorí neboli schopní
dohodnúť sa na spoločných krokoch
k jeho revitalizácii. Nepomohlo ani
mesto, ktoré o rozvoj priemyselného parku akoby nestálo. Okrem vody
a zlodejov tak pribudol ďalší problém
– katastrofálne cesty, do ktorých nik
nechcel investovať.
„Niekoľkokrát som cesty ponúkal
mestu na predaj, ale zostalo to bez
odozvy. Vraj sú v dezolátnom stave.
Pomôcť v tom čase nechceli ani ostatní podnikatelia z areálu. Všetci sa ma
pýtali, čo z toho budú mať, ak zainvestujú do opravy súkromných ciest,“
tvrdí Motyčák.
„Na mestskom úrade boli k týmto
problémom nejaké stretnutia. Chceli sme, aby tu mesto zainvestovalo
a pripravilo infraštruktúru. Jeden
poslanec nám povedal, že čo čakáme,
veď sme si to tu lacno pokúpili, a teraz si podnikáme, takže čo chceme,“
spomína M. Oravec na neúspešné diskusie o rozvoji areálu.
Predsa len posun k lepšiemu
„Minimum, čo treba urobiť, je uvedomiť si, že bývalý Texicom je tiež
súčasť Ružomberka a treba pomôcť
jeho rozvoju. To nie je areál nejakých
cudzích ľudí, ktorí to kúpili, zarobili a zbohatli. Pred pár rokmi sme
narátali, že odtiaľto odíde približne
200-tisíc eur ročne na daniach len pre
mesto Ružomberok. Dostávajú sa sem
späť?“ pýta sa Dalibor Oravec.
„Podnikatelia si to tu napokon vybudovali sami. Každý svojou troškou.
Internet a telefón nám dotiahli operátori. Podarilo sa ich presvedčiť, že
to má zmysel. Plyn bola združená investícia troch spoločností. Ostatní si
vybudovali prípojky. Veľký problém
bola elektrina, no približne od roku
2013 je to konečne na poriadku,“ opisuje Motyčák genézu budovania infraštruktúry v Texicome.
Radnica v roku 2013 argumentovala,
že nie je schopná pomôcť s investíciou

do nefunkčného vodovodu. Po dlhých
presviedčaniach a rokovaniach našli
podnikatelia s Ružomberskou vodárenskou spoločnosťou spoločnú reč.
Tá z 200-tisícovej investície zaplatila
120-tisíc, zvyšok, najmä vybudovanie
individuálnych prípojok, žiadala od
samotných podnikateľov. Tí sa tomu

„V areáli Texicomu pracuje 600 až 800 ľudí
v desiatkach firiem, ale potenciál je určite
dvojnásobný.“
Jaroslav Motyčák, podnikateľ
spočiatku bránili. Tvrdili, že platia
dane a základnú infraštruktúru im
má vybudovať mesto. Napokon pri individuálnych rokovaniach pristáli na
spoluúčasť.
Voda bola v časti Texicomu dobudovaná v roku 2014. Väčšina firiem tak
konečne nepotrebovala výnimku na
neexistujúce hydranty pre požiarnu
vodu. Stovky ľudí si zasa nemuseli nosiť pitnú vodu z domu. Zvyšok
vodovodných rozvodov pre firmy
v zadnej časti areálu dobudovali vodárne vlani na jeseň.
V roku 2015 opravil súkromný vlastník a podnikateľ Motyčák aj 800 metrov ciest vo vnútri bývalej fabriky.
„Vybrali sme úsek, ktorý by obslúžil
najviac existujúcich firiem. Investovali sme do toho približne 200-tisíc
eur z vlastných prostriedkov. Pomohla nám spoločnosť Holcim, ktorá tu
v tom čase mala betonáreň k diaľnici
a podarilo sa urobiť cestu z pancierovaného betónu,“ hovorí majiteľ spoločnosti Montana.

Dalibor Oravec

Motyčák následne opäť ponúkol mestu cesty na predaj. To vlani napokon
prikývlo a za 130-tisíc eur kúpilo približne 1,7 kilometra ciest. Vrátane
tých nezrekonštruovaných.
„Treba dať do dobrého stavu nielen
cesty, ale spraviť aj osvetlenie a uro-
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biť všetko, aby sa to mohlo nazvať
malým priemyselným parkom. Pretože, keď investujeme do ciest, tak sa
nám to vráti vo vyššej zamestnanosti, aj v lepšom výbere daní,“ hovoril
vlani na jar pri schválení kúpy ciest
primátor Igor Čombor.
Čo areál potrebuje?
Vlani a ani tento rok sa do mestského
rozpočtu nedostalo ani euro na dobudovanie ciest alebo osvetlenia.
Asistenti primátora Michal Praženica
v reakcii ale oponuje, že z prostriedkov obvodu Rybárpole opravia za
12-tisíc eur príjazdovú komunikáciu
do areálu.
„Apelovala som na mesto, aby tam vyčlenilo nejaké peniaze, lebo tá cesta je
katastrofálna a do rozpočtu sa to nedostalo. Nakoniec sme sa dohodli, že
teraz toto najnutnejšie pôjde z peňazí
pre náš obvod,“ potvrdzuje poslankyňa za Rybárpole Adriána Stolárová.
„Mesto zaradilo cesty v Texicome do
pasportu zimnej údržby,“ dopĺňa Praženica.
Skúsenosť podnikateľov z prvej zimy
je ale odlišná.
„Zostalo nám to na krku. Zametáme
a odhŕňame si sneh sami,“ hovorí Motyčák. „Nevidel som tu v zime žiadny

pluh a teraz v lete ani žiadne zametacie
či polievacie auto,“ dopĺňa D. Oravec.
Čo by s areálom bolo potrebné robiť
načrtol hlavných architekt mesta Jozef Jurčo.
„Výhodou je výborná poloha. Naopak,
problémom je množstvo individuálnych vlastníkov. Spoločnou diskusiou
s vlastníkmi by bolo potrebné definovať účel, potreby a predstavy celého
areálu, vypracovať stratégiu rozvoja
a územný plán zóny. Priestor by tak
dostal presné črty vývoja vrátane dobudovania infraštruktúry, definovania druhu prípustného priemyslu, ale
aj výsadby zelene, možnosti výstavby
bývania či ďalších služieb, ktoré by tu
mohli vzniknúť. Toto považujem za
systémové riešenie,“ píše vo svojom
stanovisku mestský architekt.
Keď sa o potrebách rozprávame
s miestnymi podnikateľmi, zväčša zaznieva, že najhoršie má areál za sebou.
„Dnes mu už nič nestojí v ceste rozvíjať
sa. Po desiatich rokoch je to priemyselne funkčný park. Až na dve budovy je
všetko plné alebo sa pripravuje na výrobu. Pracuje tu 600 až 800 ľudí v desiatkach firiem, ale potenciál je určite
dvojnásobný,“ tvrdí Motyčák.
Stačilo by mu, keby sa mesto postaralo o cesty a osvetlenie. Apelovali aj
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na preverenie rybárpolského mosta.
Správca, ktorým je Žilinský samosprávny kraj ich však upokojil, že ešte
je v poriadku. Zaradili ho do štvrtej
skupiny sedemdielnej kategorizácie
posúdenia technického stavu mostov.
„Kvalita podnikania sa v areáli zlepšuje. Vďaka postupnému zveľaďovaniu jednotlivých objektov tento
priestor pomaly vstáva z popola. Výrazne však stúpa zaťaženie a preplnenie ciest. Niekto by sa mal pozrieť
na optimalizáciu svetelnej signalizácie na križovatke,“ hovorí Marián Veverica zo spoločnosti Gate.
Podnikateľov najviac trápi práve doprava. S rastom ľudí a firiem je situácia na križovatke pri benzínovej
stanici Shell, pri odbočovaní z Rybárpola, čoraz horšia. „V špičke sa
tam zdržíte 10 – 15 minút, to by bolo
potrebné riešiť,“ argumentuje Fliega
vlastnou skúsenosťou.
„Určite osvetlenie, dobudovanie a starostlivosť o cesty, vrátane značiek, či
vyriešenie výjazdu na hlavnú cestu. Problém je aj s predimenzovanou
kanalizáciou, no a nezaškodilo by,
keby sa tu sem-tam prišli pozrieť aj
mestskí policajti. Veď sme tiež v Ružomberku,“ hovorí o výzvach pre areál
podnikateľ Miroslav Oravec.
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Zaujímavosti o bývalom Texicome
- areál má rozlohu takmer 300-tisíc metrov štvorcových
- textilný priemysel sa tu začal rozvíjať v roku 1894 v rámci spoločnosti Uhorský textilný priemysel, a.s. v Ružomberku-Rybárpoli
- zakladateľom bol Izidor Mautner, vlastník viacerých textiliek v monarchii
- viac ako storočie tu bola realizovaná kompletná trojstupňová výroba: pradenie – tkanie – mechanická a chemická úprava tkanín
- bavlna bola dovážaná z USA, Indie aj Egypta
- okrem pradiarní a tkáčovne tu stála aj tepláreň, strojáreň, píla na drevo, stolárstvo,
sklárstvo či kováčske dielne
- vďaka vybudovaniu elektrárne mohlo byť v roku 1910 vybudované prvé verejné osvetlenie mesta
- v časoch najväčšieho rozmachu, v období monarchie a v 70. a 80. rokoch 20. storočia,
mala textilka vypracovaný premyslený sociálny program pre svojich zamestnancov
- v roku 1949 sa podnik premenoval na Bavlnárske závody V. I. Lenina, n.p.
- od roku 1969 bol takmer dvadsať rokov riaditeľom spoločnosti Artúr Mydlo
- po páde socializmu sa podnik premenoval na Bavlnárske závody, š.p., neskôr na Texicom – bavlnárske závody, š.p. a po privatizácii na Texicom, s.r.o.
- v roku 1983 mal závod viac ako 5 300 zamestnancov, dnes v areáli pracuje 600 – 800
ľudí
Zdroj: Monografia mesta Ružomberok

Oprava
V článku Nedostatok lekárov komplikuje Ružomberčanom život v májovom vydaní Ružomberského magazínu sme uviedli, že Silvia Kočnerová Ladňáková je autorkou výroku:
„Chodím k doktorke Jeleníkovej s dcérkou už od narodenia. Malá je hyperaktívna, maximálne uvrešťaná, ale nemôžem nič zlé povedať, pretože má s dcérkou trpezlivosť aj
napriek tomu, že vôbec nespolupracuje. Problém je len v tom, že sa dlho čaká.“ Autorkou
výroku je v skutočnosti Jana Lukáčová.
Silvii Kočnerovej Ladňákovej sme výrok priradili omylom. Za chybu sa ospravedlňujeme!
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Nie som politik. Len
obyčajný občan, ktorý
chce zmeniť toto mesto

O primátorskej kandidatúre sme sa rozprávali s krajským a mestským poslancom,
lekárom Karolom Javorkom.

Text: Peter Kravčák, Imrich Gazda

Foto: Marek Hasák

Po minuloročných úspešných voľbách do krajského zastupiteľstva ste
sa rozhodli zapojiť aj do primátorského súboja. Prečo?

rokmi rozhodol vstúpiť do komunálnej politiky.

kandidatúre nabádali, ale aj uvažovanie, čo s mojou lekárskou praxou.

Kedy padlo definitívne rozhodnutie,
že do toho idete?

Kto bude tvoriť váš tím?

Celý môj život je spätý s Ružomberkom. Z mojej lekárskej praxe viem
načúvať ľuďom. Keď počúvam, viem
im pomôcť. Je to alfa a omega medicínskej práce, ale rovnako to funguje
aj v politike. Ružomberčania chcú žiť
v zdravom meste a ja chcem tomu
napomôcť. Preto som sa pred štyrmi

Prvým impulzom boli spomenuté
župné voľby, v ktorých som získal
podporu viac ako päťtisíc obyvateľov
ružomberského okresu. Konečné rozhodnutie padlo predčasom. Predchádzali tomu rozhovory v úzkom rodinnom kruhu, s priateľmi, ktorí ma ku
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Postupne ho celý predstavím. Ale budem sa opierať najmä o ľudí, s ktorými spolupracujem a ktorým dôverujem.
Je verejným tajomstvom, že kandidatúru na primátora zvažoval aj
poslanec Miroslav Zuberec, s ktorým
v mestskom zastupiteľstve úzko spo-
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lupracujete. Došlo medzi vami k nejakej finálnej dohode?

coch ste však z neho odišli a prešli do
opozície.

S Mirom Zubercom ma spája odhodlanie robiť veci najlepšie ako vieme.
Tak, ako o tom svedčí naše pôsobenie
– spolu s Patrikom Habom – v mestskom parlamente. Myslím, že sme
efektívne fungujúca trojica, ktorej
nechýba racionálny prístup, ale ani
skúsenosť a emócia. Bez týchto prvkov si spoluprácu v samosprávnej oblasti neviem predstaviť.

Nehanbím sa za to, že som bol v klube
primátora. Stanovené ciele boli fajn,
ale nesúhlasil som s viacerými navrhovanými riešeniami.

Hovorí sa, že okrem týchto dvoch
poslancov by vás mali podporovať
aj ďalší. Spomína sa najmä Ľubomír
Kubáň, ale aj Juraj Kurňavka, Vojtech Macko či Miroslav Kerdík.
Sú to ľudia, s ktorými sme v zastupiteľstve nachádzali názorové aj
ľudské prieniky. Budem si vážiť ich
podporu, rovnako ako podporu všetkých ďalších ľudí, ktorým úprimne
ide o naše mesto.
Ktoré problémy ho najviac trápia?
Myslím, že na túto otázku by vedel
odpovedať každý občan – dopravná
infraštruktúra, životné prostredie, bytová výstavba, hospodárenie
mestských podnikov a mnoho iného. Čoskoro predstavím konkrétny
plán ozdravenia mesta, ktorý bude
zahŕňať krátkodobé, strednodobé
aj dlhodobé ciele. Takto som sa to
naučil aj v lekárskej praxi – bez
stratégie a plánu, ktorého cieľom je
spokojný pacient, v tomto prípade
spokojný občan, to jednoducho nejde. Je potrebné ozdraviť vzťah mesta s jeho obyvateľmi.
Čo presne to znamená?
Medzi mestom a občanmi je potrebné vybudovať vzájomnú dôveru
a spoluprácu. Mesto sa má starať
o Ružomberčanov, ale rovnako aj
oni by mali byť ochotní priložiť ruku
k dielu a takto vzájomne sledovať
spoločný cieľ, ktorým je dobrý život
v zdravom meste.
Pôvodne ste s poslancami Habom
a Zubercom chceli presadzovať svoje
zámery v poslaneckom klube primátora Čombora. Po niekoľkých mesia-

„Nekandidujem proti niekomu. Práve naopak,
chcem spájať. Súčasnému vedeniu neupieram
snahu o zlepšenie života v meste. Viem si však
predstaviť, že sa to dá robiť inak.“
Karol Javorka, poslanec

Napríklad?
Zlomovým bodom bola rekonštrukcia zimného štadióna. Obstarávali
sme technológiu, ktorá podľa našich
zistení bola vzhľadom na súčasné
podmienky a možnosti neadekvátna.
Lenže nikto s nami nechcel o tom diskutovať. Rád sa nechám poučiť, presvedčiť, ale potrebujem argumenty.
My sme však priestor a záujem o diskusiu nenašli.
V rozhovore pre naše noviny vás primátor zaradil medzi poslancov, ktorých názory mestu škodia. Vraj ste
málo konštruktívny, robíte obštrukcie, brzdíte rozhodnutia...
Ak nie som presvedčený o tom, že sa
s peniazmi občanov narába transparentne a efektívne, tak sa na to pýtam
a očakávam jasné odpovede. Keď ich
nedostanem, nemôžem takéto rozhodnutia podporiť. Prečo sme v napríklad prípade spomínaného zimného
štadióna nezabezpečili technológiu,
vďaka ktorej by naši hokejisti či krasokorčuliari mali k dispozícii kvalitný ľad počas celého roka? A podobné
otázky by mohli zaznievať aj v ďalších prípadoch.
Poslancom ste len prvé volebné obdobie. Máte pocit, že ste dostatočne
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skúsený na to, aby ste mohli zastávať
post primátora?

kandidatúry z nejakých politických
dôvodov.

V prvom rade, nie som politik. Som len
obyčajný občan Ružomberka, ktorý chce
pre všetkých obyvateľov zabezpečiť spokojný život. Aby sme mohli byť na naše
mesto právom hrdí. Nielen na minulosť,
ale aj na súčasnosť. A po druhé, celé to
nie je o mne. Sám nič nedosiahnem. Potrebujem a budem mať okolo seba tím
úprimných a dôveryhodných ľudí. Dvere
má otvorené každý, komu úprimne záleží na našom meste.

Spomenuli ste, že nechcete robiť
konfrontačnú kampaň. Vy sám s ňou
však máte skúsenosť z opačnej strany, keď ste pred župnými voľbami
boli terčom rôznych útokov na vašu
rodinu a súkromie. Ste pripravený,
že sa to môže zopakovať?

Nielen vy, ale aj poslanec Róbert Kolár, ktorý tiež ohlásil záujem o post
primátora, či poslanec Ján Bednárik,
o ktorom sa hovorí, že by mal kandidovať za KDH, hovoríte o potrebe
zmeny vo vedení mesta. Nemáte obavu, že si vzájomne odoberiete hlasy,
čoho dôsledkom bude, že na čele mesta aj naďalej ostane terajší primátor,
s ktorého kandidatúrou sa počíta?
Ale ja nekandidujem proti niekomu.
Práve naopak, chcem spájať. Súčasnému vedeniu neupieram snahu o zlepšenie života v meste. Viem si však predstaviť, že sa to dá robiť inak – lepšie,
rýchlejšie, lacnejšie a s väčším ohľadom
na dobro obyvateľov. Máme svoj plán,
svoju cestu, chceme predložiť ponuku,
s ktorou sa budeme uchádzať o dôveru
ľudí. Tí rozhodnú o tom, či sa s ňou stotožnia alebo nie. Určite však neplánujeme žiadnu konfrontačnú kampaň.
Čiže ste odhodlaný kandidovať za
každú cenu?
Život prináša rôzne nepredvídateľné
okolnosti, takže nikdy nemožno povedať nikdy. Ale určite sa nevzdám

To, čo sa šírilo prostredníctvom rôznych letákov, boli výplody chorej mysle s cieľom škodiť. Hovoril som o tom
so svojou rodinou aj spolupracovníkmi, a v prípade, že sa čosi podobné
zopakuje, budeme sa brániť všetkými
dostupnými prostriedkami. Už teraz
mám indície, že naši neprajníci nelenia. Koniec koncov, verejnosť si sama
vie pospájať niektoré informácie a vyvodiť záver.
Z čoho budete financovať svoju kampaň?
Výhradne z osobných zdrojov, časť
z finančnej podpory mojich priateľov
a podporovateľov. Zriadili sme transparentný účet, kde bude všetko identifikované. Nebudeme nič zahmlievať.
Stoja za vami nejakí veľkopodnikatelia alebo finančné skupiny?
Medzi mojimi podporovateľmi sú aj
podnikatelia, ale určite ich nemožno
označiť za veľkopodnikateľov. A určite nemajú nič spoločné s finančnými skupinami. Všetky peniaze, ktoré
prijmem od darcov pre potreby predvolebnej kampane, nájdete na transparentnom účte.
Pracovných a politických aktivít,
ktorým sa venujete, je viac ako dosť.

Máte svoju súkromnú lekársku prax,
popri tom pracujete v nemocniciach
v Ružomberku a v Banskej Bystrici,
učíte v školách, ste poslancom mestského aj krajského zastupiteľstva
a členom viacerých komisií. Ako
s tým naložíte, pokiaľ by ste sa stali
primátorom?
Ak budem zvolený, tak prirodzene
preruším všetky svoje pracovné aktivity. Samozrejme, mandát krajského
poslanca si ponechám, lebo z tejto pozície môžem mestu lepšie pomáhať.
Pacientky sa však nemusia obávať,
veľmi si ich vážim, a preto poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii zostane zachované
na rovnakej odbornej úrovni ako doteraz.
K Ružomberku neodmysliteľne patrí
spoločnosť Mondi SCP a jej spolumajiteľ Milan Fiľo, s ktorými mesto
musí spolupracovať. Aký je váš vzťah
k tejto súkromnej spoločnosti a jej
spolumajiteľovi?
S pánom Fiľom nemám vytvorený
žiadny osobný vzťah. Mondi SCP nesporne prináša mestu množstvo benefitov. Ale rovnako je u nás vítaný
každý podnikateľ, ktorý príde a ponúkne obyvateľom serióznu prácu.
Podmienkou je, aby mal s mestom
vyvážené vzťahy.
Podľa vás to tak v prípade Mondi SCP
nie je?
Mám pocit, že vzťahy mesta so spoločnosťou sú narušené, pretože sú
slabo komunikované. Niekedy sa
kladie dôraz na menej podstatné veci
a na dôležité sa zabúda.

Kto je Karol Javorka
Narodil sa v roku 1977 v Ružomberku, je absolventom ružomberského gymnázia, po ktorom absolvoval štúdium medicíny v Martine. Má dve atestácie a doktorát z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Vedie vlastnú gynekologickú ambulanciu a pracuje aj ako starší lekár ústavnej pohotovostnej služby na gynekologicko-pôrodníckych klinikách v Ružomberku a v Banskej Bystrici.
Externe učí na Fakulte zdravotníctva KU a Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej v Ružomberku. Od roku 2014 je poslancom mestského a od vlaňajšieho decembra aj krajského zastupiteľstva. Je ženatý, má dve dcéry.

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

názory - 15

Chlieb a hry od mesta nečakajte
Text: Imrich Gazda

Foto: Anna Zábojníková

Poslaním miestnej samosprávy nie je ľudí sýtiť a zabávať. Jej úlohou je vytvárať
podmienky preto, aby ich sýtili a zabávali iní.

V uplynulých týždňoch zažil Ružomberok dve vydarené
akcie, ktoré pritiahli tisícky záujemcov – jarmok spätý
s oslavami 700. výročia vzniku mesta a Korýtkofest.

ganizácia cestovného ruchu región Liptov podali pomocnú
ruku a výsledkom je nielen vydarená akcia, ale aj prevádzka vláčika počas celého leta.

Radosť a nadšenie po ich skončení vystriedal smútok.
„A teraz zasa celé mesiace nič. Prečo takéto akcie nie sú
častejšie?“ povzdychol si nejeden Ružomberčan.

Horšie to dopadlo v prípade areálu bývalého Texicomu.
Mesto tu vlani skúpilo cesty, aby skvalitnilo infraštruktúru pre súčasných užívateľov priestorov z radov podniPanem et circenses. Chlieb a hry. Tak znie starobylé prí- kateľských subjektov, ale aj pre potenciálnych záujemcov.
slovie, ktoré odrážalo politiku cisárov na sklonku Rímskej Dobrý úmysel však ostal nedotiahnutý. Cesty sú síce už
viac ako rok vo vlastnícríše. Ľuďom dávali jedlo a zátve mesta, ale podľa slov
bavu, aby prekryli hromadiace
miestnych podnikateľov sa
„Kvalita
štátu,
kraja
či
mesta
sa problémy a zabránili prejao nich vôbec nestará.
vom verejnej nespokojnosti.

je vždy priamo úmerná kvalite

Do budúcna si preto nePrimátor však nie je cisár
a
obetavosti
jeho
obyvateľov.“
pýtajme od mesta chlieb
a poslaním miestnej samoa hry, ale požadujme, aby
správy v 21. storočí nie je ľudí
poskytovalo taký servis,
sýtiť a zabávať. Jej úlohou je
aby
heslu
„panem et circenses“ zavytvárať podmienky preto, aby ich mohli sýtiť a zabávať iní.
dosťučinili druhí.
Živobytie majú dať občanom veľké firmy a podniky, malí
a strední podnikatelia; voľnočasové aktivity a zábavu A rovnako sa v duchu slov bývalého amerického prezidenzasa výchovno-vzdelávacie zariadenia, občianske združe- ta Johna Fitzgeralda Kennedyho nespytujme len na to, čo
nia či komunitné organizácie. Pre všetkých zmienených toto mesto môže urobiť pre nás, ale aj na to, čo môžeme my
má mesto „len“ vytvárať podmienky, aby sa im v ňom dob- urobiť pre toto mesto.
re pôsobilo a mohli napĺňať svoje poslanie.
Pozitívnym príkladom je spomínaný Korýtkofest. Nadšenci z Liptov Active dostali nápad, mesto a Oblastná or-

Lebo kvalita štátu, kraja či mesta je vždy priamo úmerná
kvalite a obetavosti jeho obyvateľov.
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Korýtková horúčka
Text: Anna Šenkeríková

Foto: Autorka

Úsilie miestnych nadšencov prinieslo ovocie. Ružomberčania sa tešia z novej
atrakcie.
Druhá júnová sobota patrila niekdajšej železničnej trati spájajúcej Ružomberok a Korytnicu. Tá by tohto
roku oslávila 110. narodeniny a zrejme by si nemohla priať krajší darček.
Po viac ako štyridsiatich rokoch nečinnosti sa na jej pozostatkoch prechádzajúcich cez mesto previezli
stovky nadšených cestujúcich.
Bohatým kultúrnym, športovým aj
vzdelávacím programom, ktorý ponúklo zážitkové podujatie Korýtkofest, nepohrdli miestni ani cezpoľní,
veľkí ani malí.
Ak vám odvoz v cyklovlaku ušiel, nezúfajte. Od 30. júna do 2. septembra
môžete počas víkendov a sviatočných dní podobný výlet absolvovať aj
vy. Dospelí sa môžu odviesť za euro,
deti za 50 centov.
Hríbový žart
Motorový vlak, ktorý cez prázdniny
vystrieda historický Hurvínek, počas Korýtkofestu praskal vo švíkoch.

Ľudí neodradili ani obsadené miesta
na sedenie či dusno ako v saune.
Deti s nadšením sledovali situáciu za
oknom, kde-tu sa posťažovali na prerušovanú, pomalú jazdu. Tí skôr narodení sa predbiehali v spomínaní na
detstvo a mladosť.
Pomedzi otázky „Prečo ešte nejdeme?
Prečo už ideme? Kedy tam už budeme?“ sa tak ozývalo „V starej mašinke
sa ešte kúrilo v petríkoch... Tu nastupoval spolužiak... Ej, to boli časy!“
Železnička vyčarila sentimentálny
úsmev aj na tvári 66-ročného Františka Hanesa, ktorý si taktiež prišiel
spríjemniť víkend k Zápalkárni na
Šoltésovej ulici.
„Cestoval som ňou v roku 1963, keď
tuším premával ešte pôvodný parný
rušeň,“ zalovil pán Hanes v pamäti. „Boli tam také otvorené vagóniky
a vlak jazdil veľmi pomaly, preto sme
s kamarátmi pod okná zo žartu napísali ´Počas jazdy zákaz zberania
húb!´,“ schuti sa rozosmial.
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„Klobúk dole, že sa toho niekto chytil,“
vyzdvihoval vzápätí iniciatívu ľudí,
ktorí sa pričinili o sprevádzkovanie
aspoň časti starej trate. „Bola by škoda, keby sa na naše Korýtko zabudlo.
Pre nás, starších, sú to spomienky,
pri ktorých znovu omladneme.“
Nemali by sme však podľa neho zanevierať ani na ľudí, ktorí sa na činnosti
obľúbenej Korytničky podieľali. Patrí
medzi nich napríklad rušňovodič Ján
Veselovský z Ružomberka, ktorý na
trati jazdil v 70. rokoch. „Chodíme spolu na plaváreň, ešte je čiperný. Osobne
som poznal aj rušňovodiča starého Korýtka, pána Gavuru. Tieto mená určite
stoja za zmienku,“ skonštatoval Hanes.
Pochvaľujú si aj iní
Vlasta Martovičová, zaslobodna Mydliarová, sa po Korytničke pred rokmi
prevážala denno-denne kvôli škole,
najskôr z Podsuchej do Bieleho Potoka,
neskôr až do Ružomberka.
„Keď som ukončila povinnú školskú
dochádzku, železničku zrušili, no
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moje spomienky na ňu aj na moje
rodisko mi zostanú navždy,“ vyznávala sa pani Vlasta, ktorá už dlhší
čas žije v Žiline.
„Nesmierne ma potešilo, že sa niečo
takéto podarilo,“ chváli prácu miestnych nadšencov. „Dúfam, že to bude
pokračovať aj ďalej. Veď ak by sa trať
v budúcnosti obnovila celá, čo by
bolo, samozrejme, na dlhé lakte, lebo
všetko závisí od financií, tak by sa
možno aj zdevastované korytnické
kúpele stali znova kúpeľmi,“ vyslovila zbožné prianie.
Podujatie prilákalo aj Jána Guloviča
s manželkou a štvorročnou dcérkou.
Dlho však pri Zápalkárni nepobudli.
„Čakali sme viac atrakcií pre deti,“
priznal 47-ročný Bratislavčan, ktorý
bol práve na odchode.
Nový ťahák pre turistov si však nevedel vynachváliť. „Je to služba naviac.
Určite ju budeme využívať aj my, keďže sme si veľmi obľúbili aj CykloKorytničku,“ zhodnotil.

z Liptovskej Osady, ktorý na ďalšej
knihe o Korýtku pracuje.
„Teší ma vysoká účasť mladších aj
starších Ružomberčanov a obyvateľov neďalekých obcí. Musím pochváliť ich živý záujem o históriu
železničky a okolia,“ lichotil Lichner
zvedavému publiku.
Popoludní boli pripravené hudobné
a tanečné vystúpenia. Zaujímavo ladené podujatie sa mnohým vryje do
pamäti aj vďaka silnej búrke, ktorá sa
prihnala okolo 14. hodiny a prerušila
nabitý program.

„Čo by dali iné regióny za to, aby mali takúto
železničku.“
Miroslav Klíma, Liptov Active

Dvojitá radosť

Ako sa to podarilo?

Z iných dopravných prostriedkov konkurovali vláčiku najmä bicykle. Obnovená železnica sa totiž s dvojročnou
CykloKorytničkou dokonale dopĺňa.
Na pripojenom vagóne si môžete odviesť bicykle a od Zápalkárne sa vydať
na cyklotúru Revúckou dolinou.

Za obnovením trate prechádzajúcej
mestom stojí štvorica Ružomberčanov – Miroslav Klíma, Vavrinec Kendera, Martin Baník a Tomáš Štreit.

Stánok na začiatku cyklotrasy predznamenával rodinnú atmosféru – v okolí bol
zvýšený výskyt detí. Športové a bezpečnostné vybavenie napovedalo, že sparnú
sobotu prežijú aktívne.
„Medzi Ružomberkom a Bielym Potokom sú viaceré zástavky, kde sa môžu
čo-to dozvedieť, napríklad z podávania prvej pomoci, splniť jednoduché
úlohy a získať odmenu,“ predstavila
Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov sprievodnú akciu S deťmi
na kolesách.
Súčasťou podujatia bola aj dopoludňajšia diskusia s Dušanom Lichnerom, autorom knihy To bola naša
Korytnička, a Slavomírom Kontúrom

„Bola by večná škoda nechať tento
fragment niekdajšej železnice nepovšimnutý. Čo by dali iné regióny za to,
aby mali takúto železničku, a preto
sme si povedali, že to musíme využiť
a dokázať jej posledné zvyšky opäť
sprevádzkovať,“ približuje Miroslav
Klíma z Liptov Active.
„Trať patrí železniciam a musia ju udržiavať prevádzkyschopnú. Posledný
úsek patrí Doprastavu, ktorý nám dal
povolenie. Od Malého nádražia sme ju
museli nechať vyčistiť, premerať, náročná bola oprava jednej nefunkčnej
výhybky,“ hovorí o prácach, ktoré stáli
za spustením železnice Klíma.
Skúšobnú jazdu od Hlavnej stanice po
Malé nádražie zrealizovali ešte vlani na
Katarínu. Následne ich oslovilo mesto
aj OOCR Región Liptov a nápad sa stal
reálnym.
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Obce pri Ružomberku sa činia
Text: Anna Šenkeríková

Foto: Vizualizácia škôlky v Liptovskej Štiavnici. Zdroj: OcÚ Liptovská štiavnica

Zisťovali sme, aké investičné akcie pripravujú v Ludrovej, Liptovskej Štiavnici
a Štiavničke.
V Ludrovej pred časom ukončili rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorá zahŕňala úpravu sociálnych zariadení či
vstupnej chodby, výmenu okien, dvier aj omietok. Na stavebné úpravy obec použila 35-tisíc eur zo svojho rozpočtu.

Predpokladané náklady na vznik nového objektu, ktorý
plánujú v budúcnosti kvôli roznosu jedla spojiť so základnou školou, sú 685-tisíc, pričom 265-tisíc eur zafinancujú z prostriedkov EÚ.

Chceli by sa tiež pustiť do výstavby detského ihriska, na
ktorú získali dotáciu 8 500 eur. „Nie je to síce plná výška,
keďže sme žiadali 13-tisíc, ale zvyšok sa budeme snažiť
dofinancovať z vlastných prostriedkov a dotiahnuť projekt
do úspešného konca,“ avizoval starosta Peter Slimák.

Zvyšných viac ako 400-tisíc eur doplatí obec, ktorá už
získala právoplatné stavebné povolenie a za sebou má
aj verejné obstarávanie. S prácami by chceli začať v júli,
s ich ukončením rátajú o 16 mesiacov.

Momentálne sa pripravuje verejné obstarávanie, s prácami by sa mohlo začať na sklonku leta.
Obec by tiež rada zateplila materskú školu. Environmentálny fond požiadala o dotáciu v hodnote zhruba 140-tisíc
z celkových 153-tisíc eur.
Z vlastných zdrojov plánujú zrekonštruovať komunikáciu
k rímskokatolíckemu kostolu aj časť ulice zvanej Do dolín. „S prácami by sa mohlo začať v jesenných mesiacoch,“
upresnil starosta Slimák. Predpokladané náklady však
nateraz uviesť nevedel.
Nová škôlka za viac ako pol milióna
V Liptovskej Štiavnici sa v tomto roku zameriavajú na tri
stavebné projekty. Prvým je výstavba materskej školy,
s ktorou by chceli začať v júli.

Medzi ďalšie investičné akcie patrí rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorá zahŕňa výmenu strešnej krytiny
a časti okien. Prebiehať by mala od júna do septembra.
Približne 50-tisícové náklady zaplatí obec zo svojho
rozpočtu.
Od júna do októbra by mali vymeniť okná a dvere aj na
dome smútku. Stavebné úpravy, ktorých cena sa vyšplhá
na zhruba 15-tisíc eur, opäť uhradia z vlastných zdrojov.
Štiavnička mení územný plán
„Momentálne v obci prebieha rozsiahla rekonštrukcia
verejného osvetlenia a jeho rozšírenie v nových stavebných obvodoch v objeme nákladov 125-tisíc eur bez DPH,“
približuje jednu z investičných akcií Štiavničky pracovníčka obecného úradu Jana Urbanová.
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Spolu s verejným osvetlením obec pracuje aj na rozšírení miestneho rozhlasu a projektovej príprave výstavby
miestnych komunikácií v nových stavebných obvodoch.
Rozpracovaná je aj zmena územného plánu obce, ktorá
bude stáť zhruba 7-tisíc eur.
V tomto roku tiež požiadali o viaceré finančné príspevky.
Prostredníctvom Environmentálneho fondu sa uchádzajú

o dotáciu v približnej výške 179-tisíc eur na zateplenie materskej školy.
Požiadali aj o zhruba 123-tisícový nenávratný finančný
príspevok na rekonštrukciu kultúrneho domu.
Taktiež sa usilujú o 30-tisícovú dotáciu na stavbu požiarnej zbrojnice, ktorej celkové náklady sú predbežne vyčíslené na viac ako 178-tisíc eur.

Na Liptovského drevorubača
zavítalo tri a pol tisíc ľudí
Text: Anna Šenkeríková

Podľa organizátora Mareka Janigu ide o zatiaľ najvyššiu účasť.
Obľúbená piliarska súťaž so štvorročnou tradíciou má síce
atmosféru dedinského podujatia, no súťaží sa na nej podľa
kritérií profesionálnych pretekov.
Začiatkom júna si v stínke stromu na cieľ, výmene reťaze či
odvetvovaní zmeralo sily 25 súťažiacich, ktorí zostali po vyraďovacom kole. To museli organizátori kvôli takmer dvojnásobnému počtu prihlásených zrealizovať deň dopredu.
Prvé miesto v celkovej tabuľke obsadil Kristián Žoviak,
druhé Jozef Baňák, tretí bol Jozef Šikyňa.
Zasúťažiť si mohli aj návštevníci. K hodu obojstrannou
sekerou, ktorý je súčasťou diváckych aktivít od vlani, sa
po novom pridružilo aj pílenie bruchatkou. Večer čakali
účastníkov vystúpenia rockových kapiel Kabát a Edgar.
„Som rád, že úroveň podujatia sa z roka na rok zlepšuje,
Novinkou tohto ročníka sú aj zvýšené bezpečnostné opat-

renia – oplotenie súťažiacich. Tiež nás teší, že k nám zavítala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika
Jurinová,“ skonštatoval starosta Liptovskej Osady Róbert
Kuzma.
„Výborná akcia, pokiaľ by mi to čas dovolil, určite by som
sa jej neváhala zúčastniť aj v budúcnosti. Povolanie drevorubača je jedno z najnebezpečnejších, ľudia si aj takýmto
spôsobom môžu uvedomiť riziká, ktoré títo chlapi bežne
podstupujú,“ zhrnula svoje pocity županka Jurinová.
Organizátorov tento rok sklamalo len počasie. „Popoludní asi
dve hodiny pršalo, čo nám trošku narušilo program, ale aj
napriek tomu som si akciu konečne poriadne užil. Lepšie sme
si rozdelili úlohy, snažili sme sa všetko prichystať s láskou
a ľahkosťou, bez zbytočných stresov,“ priznal organizátor
Janiga, ktorý sa aktívne venuje ťažbe a približovaniu dreva.

stručne
‣ Dve desiatky dobrovoľníkov z Občianskeho združenia Centrum Belanov postavili vyhliadku na Sidorove.
‣ V Liptovskej Lúžnej sa po jedenásty raz uskutočnil tradičný dychovkársky festival Lúžňanský barytón.
‣ Na hrade Likava finišujú dvojročné renovačné a stabilizačné práce.
‣ Vo Švošove si svojpomocne zrekonštruovali verejné osvetlenie a na rovnakom kábli chcú dobudovať aj obecný rozhlas.
‣ V Hubovej zorganizovali začiatkom júna súťaž vo varení gulášu.
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Nemôžeme byť solitérmi
Text: Nikola Marhefková

Foto: Anna Zábojníková

Environmentalista, ekológ, vedec, manažér, pedagóg. Novozvolený rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko je nositeľom viacerých prívlastkov.
Demko pôsobil na viacerých profesijných frontoch. V akademickom prostredí sa pohybuje nepretržite, v podnikateľskej sfére naberal skúsenosti 14 rokov, environmentalistika ho sprevádza odmalička.
„Vždy ma bavili prírodné vedy. Biologické, čiastočne aj
technické,“ približuje Demko prvopočiatky svojho vzťahu
k prírode, ktorý časom prerástol do profesie.
Na poli životného prostredia sa začal výraznejšie profilovať počas štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene.
„Moja dizertačná práca mala už environmentálny charakter, zaoberal som sa v nej poškodzovaním vôd,“ pokračuje
v opise svojho ďalšieho smerovania.
Demkove neskoršie aktivity ukazujú, že voda sa stala jeho
„pracovným živlom“.
Lokálpatriot
Rodený Ružomberčan si vo Zvolene vybudoval zázemie.
Doštudoval, pôsobil na tamojšej univerzite ako odborný

asistent, založil si tam rodinu. Návrat do rodného mesta
neplánoval.
Človek mieni a ekologická strasť Ružomberka mení.
Začiatkom 90. rokov mal ružomberský závod problém so
zhodnocovaním a likvidáciou čistiarenských kalov – čistiarenské kaly bolo potrebné zbaviť niektorých nebezpečných vlastností. Oslovili práve Demka. „Samozrejme,
súhlasil som. Stále vo mne tlel lokálpatriotický pocit voči
Ružomberku,“ spomína si Demko.
Požiadavka o pomoc nebola jednorazová. Postupne silneli
hlasy navrhujúce jeho návrat. Učinil tak. Začal pracovať
v Mondi SCP ako manažér životného prostredia.
Po siedmich rokoch obsadil riadiacu stoličku vo Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, kde zúročil skúsenosti
z predchádzajúceho pôsobiska. Zaviedol environmentálny
manažérsky systém, manažérsky systém riadenia kvality, priestor dostalo spoločensky zodpovedné podnikanie.
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„Podnikanie nie je len o zisku, ale aj o benefitoch pre spoločnosť,“ domnieva sa Demko, ktorý bol v tom čase už docentom environmentálneho inžinierstva.
Benefity pocítili (doslova) obyvatelia niekoľkých obcí
v okrese. Na základe vodárenských projektov sa budovali
siete kanalizácií. „Tie technické projekty mám v škatuliach, ktoré sú väčšie ako ruské televízory,“ úsmevne poznamenáva Demko.
Prvý patent na pôde univerzity
Výraz vedec či výskumník môže evokovať predstavu čohosi „sterilného“, vzdialeného reálnemu životu. Demkova
činnosť však presahuje výskumné laboratóriá. Príkladom
je patent, vôbec prvý na Katolíckej univerzite.
Zameral sa v ňom na obnoviteľné zdroje energie, v ústrednom záujme mal biomasu. „Dva kilogramy suchého dreva
nahradia liter nafty, čo nie je až také zlé,“ hovorí Demko
na adresu potenciálneho zdroja energia. Chcel však z neho
vyťažiť ešte viac.
Jeho myseľ sa upínala k otázke, ako by sa dala biomasa
energeticky vylepšiť. Po bádaní a experimentovaní sa mu
cieľ podaril. Jeho spôsobom upravená biomasa má väčšiu
výhrevnosť.
Upozorňuje, že ide o zložitý proces. Vysvetľuje ho však bez
terminologického jazyka, aby mu porozumeli aj laici. „Zelená hmota vzniká fotosyntézou. A fotosyntéza je veľký
dar. Máme slnečné žiarenie, ktoré ožiari rastliny, vznikne
z toho molekula cukru a to vás môže šatiť, nakŕmiť, hriať,“
zjednodušene podáva podstatu procesu, ktorý sme memorovali ešte na prvom stupni základnej školy.

jediným nominantom, začiatkom mája ho akademický senát aj zvolil. V auguste by mal nastúpiť do funkcie.
Univerzita by mala pod jeho vedením nabrať nový kurz. Už
počas prezentácie svojej vízie spomenul niekoľko plánov.
„Absolútna priorita je ukotvenie KU ako univerzity. Má robiť kvalitný výskum, má mať tretí stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandov,“ objasňuje budúci rektor.
„Za posledné dva roky sme nemali ani jednu inauguráciu
či habilitáciu. To vnímam ako slabšie miesto,“ pomenúva
Demko jednu zo slabín univerzity. Chce, aby z kľúčových
vedných odborov vychádzali docenti aj profesori.
Do svojich plánov zahrnul i riešenie celoplošného problému, ktorým je zastavenie poklesu počtu študentov. Cestou
by popri budovaní humanitných odborov mohlo byť otvorenie technických smerov.
Skloňoval i prepojenie univerzity s mestom, ktoré sú podľa neho „spojenými nádobami“. Docielil by to založením
tradície akademického festivalu v Ružomberku. „Dôverne
to poznám vo Zvolene, kde Akademický Zvolen fungoval
úžasne. Sprievody a aktivity sa uskutočňujú v celom meste. Nedávno vznikol na KU aj divadelný súbor, určite môže
účinkovať aj na verejnosti,“ konkretizuje.
Ďalší presah medzi mestom a univerzitou vidí v basketbale, tradičnom športe vysokoškolákov, ktorý má v meste
silné korene.
„Veľmi si prajem, aby to tu žilo,“ delí sa o svoju túžbu. Zároveň prezrádza i receptúru. „Nemôže byť každý solitér,“
tvrdí a dodáva, že oživenie mesta, ako aj univerzity predpokladá najmä angažovanosť ľudí.

Nový kurz
Riadil útvar v Mondi SCP aj vodárenskú spoločnosť. Teraz
sa stane hlavou univerzity. Vo voľbách nového rektora bol

Kto je Jaroslav Demko
Jaroslav Demko (58) sa špecializuje na bioenergetiku, ekológiu, environmentalistiku a ekosystémové služby. Pracoval na Technickej univerzite vo Zvolene, po niekoľkoročnej praxi na pozícii manažéra životného prostredia v Mondi SCP (1997 – 2004) viedol Vodárenskú spoločnosť Ružomberok
(2004 – 2011).
Na Pedagogickej fakulte KU, kde je zamestnaný od roku 2011, pôsobil na Ústave transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí. V súčasnosti je vedúcim katedry biológie a ekológie. V máji ho
akademický senát zvolil za nového rektora KU. Je ženatý, má tri deti a päť vnúčat.
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Keď diamant brúsi vinyl pri
zvuku vysávača
Text: Imrich Gazda Foto: autor

Vlastnoručná výroba LP platní je fascinujúci, ale nie je lacný, ani časovo nenáročný špás.
Tridsiatnik Tomáš Vojtko z ružomberského sídliska Klačno vedie na prvý
pohľad obyčajný život. Má mladú rodinu, zamestnanie, za ktorým dochádza do Martina a jedno nezvyčajné
hobby. „Pokiaľ viem, robia to už len
nejakí chalani z Trenčína,“ potvrdzuje
výnimočnosť svojej záľuby.

dídžejov som inklinoval k nekomerčnej hudbe. Bavil ma najmä house vo
všetkých možných podžánroch,“ vracia sa v spomienkach do minulosti.
Fascinovaný vinylom

Pri vstupe do obývačky vám pohľad
padne na nezvyčajné zariadenie pripomínajúce gramofón kombinovaný
s hornou frézou. Vedľa sa vyníma
hudobný pult, počítač a ďalšia zvuková technika.

Koncom 90. rokov chodil za zábavou
– tak ako množstvo ďalších mladých
Ružomberčanov – do Paradisa. Nielenže tam randil so svojou budúcou
manželkou, ale spoznal sa aj s DJ
Ďatľom. „Vtedy som prvýkrát videl
dídžeja hrať z LP platní,“ vraví Tomáš,
ktorý si začiatkom milénia z prvej výplaty kúpil gramofón.

„Už počas strednej školy som chodil
hrať Silvestre a iné zábavy do Papiernika. Neskôr sa k tomu pridali stužkové a diskotéky. Na rozdiel od väčšiny

„Rovnako ako iné deti som platne počúval aj v detstve. Najprv rozprávky,
neskôr Madonnu, Modern Talking
a ďalšie hudobné vychytávky 80.
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a 90. rokov. Potom nastúpili CD nosiče a v rámci kráčania s dobou som
vinyl na istý čas zavrhol. Aby som
sa k nemu po rokoch vrátil,“ hovorí
Tomáš, ktorý má vo svojom hudobno-pracovnom kúte stovky platní.
Spolu s dídžejmi Mashom a Rumcajzom začal TooMass, ako znie Tomášovo dídžejské meno, pred vyše desaťročím hrávať v dnes už zabudnutom
Íčku. Ako ináč – z platní.
„Hudba z vinylu má svoje čaro, zvuk je
prirodzenejší, má silnejšiu atmosféru.
Nehovoriac o životnosti, ktorá násobne prekonáva CD nosiče. Teda, pokiaľ
si platňu nepoškrabete, nezamastíte
alebo sa vám pod vplyvom zlého skladovania nezvlní,“ vymenúva dôvody,
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pre ktoré platne v posledných rokoch
zažívajú obrovský boom.
Do tajomstiev vinylu prenikal Tomáš
stále viac a viac. Na internete sa dostal
k videám o výrobe LP platní. „Existujú
dva základné spôsoby – veľkokapacitné lisovanie a rezanie, kde je každá
platňa originálom, pretože je ručne
vyrobená,“ vysvetľuje Tomáš, ktorý sa
takmer päť rokov pohrával s myšlienkou, že by čosi také skúsil aj on.
Nie je to také jednoduché
Rozhodnutie, že do toho ide, padlo
na jar vlani. „Musel som si to dobre zvážiť z viacerých dôvodov. Kúpa
technického zariadenia nie je lacnou
záležitosťou. Základná sada stojí okolo 3 500 eur. Ďalšou investíciou je čas
– rezanie jednej platne trvá pol až trištvrte hodiny. Záleží od dĺžky zvukovej nahrávky,“ vysvetľuje Tomáš, ktorý s partiou tvorí aj internetové house
rádio Sunbocca.
Ďalšími predpokladmi pri rezaní platní sú aj hudobný sluch a manuálna
zručnosť. Tak, ako pri každom inom
remesle. Tomáš pozná niekoľko prípadov nadšencov, ktorí sa chceli pustiť rovnakou cestou, ale postupne od
toho upustili, pretože výrobu po technickej stránke nezvládali.
„Nie je to také jednoduché, ako by sa
mohlo na prvý pohľad zdať,“ hovorí
Tomáš, zatiaľ čo na špeciálne upravený gramofón kladie ešte nepopísanú vinylovú platňu. Z počítača púšťa
hudbu, ktorá prechádza cez špeciálny hudobný pult na úpravu zvukových parametrov.

spraviť nábehovú drážku, po skončení pesničky treba vytvoriť medzeru
pred ďalšou nahrávkou a nakoniec
to ukončiť výbehom,“ opisuje Tomáš
za zvuku vysávača, ktorý je napojený
na zariadenie a odsáva piliny vybrúsené z vinylu.

Čo by za to dali niektorí iní muži. „Minule zabudol vyprázdniť nádobu s pilinami, takže mu zanieslo celú novú
nahrávku.“
Po roku má Tomáš na konte množstvo
vyrezaných platní. „Väčšinou si dávajú
vyrezať okolo 10 až 15 platní. Mal som

„Hudba z vinylu má svoje čaro, zvuk je
prirodzenejší, má silnejšiu atmosféru. Nehovoriac
o životnosti, ktorá násobne prekonáva CD nosiče.“
Tomáš Vojtko, výrobca LP platní

Je to hobby, nie biznis
Na rozdiel od cédečiek sú platne
obojstranné, na každú sa zmestí 20
až 25 minút nahrávky. „Kým som sa
do toho dostal, pokazil som nejednu
platňu. Spočiatku som sa bál, aby
som to pri rezaní neprepálil, takže
nahrávky mali kvôli slabej stope tichší zvuk,“ spomína Tomáš na začiatočnícke chyby.
„Ale aj dnes sa mu podarí kadečo,“
smeje sa Tomášova manželka Laura,
ktorá ho v záľube zjavne podporuje.

Na pult je napojené zariadenie pripomínajúce frézu s hrotom zakončeným
drobným diamantom. „Dá sa ním
rezať tak 300 hodín, potom ho treba
nanovo vybrúsiť. Robia mi to v Nemecku, kde som kúpil celé zariadenie
a dostal základné školenie,“ hovorí
Tomáš, kým diamant robí do vinylovej
platni prvé drážky.
„Od tejto práce sa nedá odbiehať. Rezanie prebieha v reálnom čase hrania
pesničky, nedá sa to žiadnym spôsobom urýchliť. Najprv je potrebné
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však už aj 150 kusovú zákazku,“ hovorí
Tomáš o producentoch, vydavateľoch
a hudobných fajnšmekroch, ktorí vyhľadávajú jeho služby. A to nielen zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia.
„Boli aj takí, ktorí mali veľké oči, že
mesačne vyrobia tisíc platní a budú
na tom pekne zarábať. Keď si však
spočítate vstupné a priebežné náklady s časom, ktorý pri rezaní strávite,
rýchlo dospejete k tomu, že celé to
nie je o zárobku, ale o zábave, relaxe
a dobrom pocite,“ uzatvára Tomáš.
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Ako sa žije zdravotne
znevýhodneným v našom meste?
Text: Peter Kravčák

Foto: Robert Nemčík

Vyjsť na chodník, prejsť
po schodoch do obchodu,
úradu či ordinácie, zažiť
umelú zdvorilosť a podceňovanie v komunikácií.
Zdraví ľudia si mnohé prekážky v živote zdravotne
znevýhodnených nevedia
predstaviť. Práve ich sme
sa spýtali na skúsenosti zo
života v Ružomberku.

Robert Nemčík, obyvateľ Ružomberka
Sme len ľudia so špeciálnymi potrebami, nie sme hendikepovaní. A v tom
vidím najväčší problém. Som na vozíku a dívajú sa na mňa ako na chorého,
ako keby som bol iný, neschopný. Podceňujú ma. Som normálny muž, ktorý
premýšľa, nadväzuje kontakty, chce sa
smiať a baviť, mať rovnaké možnosti.
Preto, keď sa ma pýtate, ako sa mi žije
ako hendikepovanému, tak odpovedám, že neviem. Je to akoby som vám
mal hovoriť, aké je to chodiť.
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Pár slov k špeciálnym potrebám. Nielenže v meste nie sú verejné toalety,
ale chýbajú tu aj bezbariérové toalety.
Veľkým problémom sú obrubníky. Sú
veľmi vysoké, pre vozičkárov a matky
s deťmi v kočíkoch je to neraz neriešiteľná situácia. Predstavte si, že idete
z pešej zóny na autobusovú alebo železničnú stanicu. Ako prejdete cez cestu s vozíkom alebo kočíkom? Ja musím
ísť po hlavnej ceste s autami. Iba tak sa
dostanem na stanicu.
Ale aby som len nekritizoval. Nové
budovy sa už stavajú bezbariérovo, to
vnímam pozitívne. Napríklad, teraz sa
k lekárovi dostanem s vozíkom až do
ordinácie.
Keby som to zhrnul: stačilo by mi, keby
sa ľudia normálne správali, boli slušní,
vedeli si vzájomne pomáhať. Všetkým
by sa nám žilo ľahšie.
Roman Martinovič, Stopka n.o.
Za jeden z problémov mesta vnímam
ignoráciu predpisov v oblasti archi-
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tektonických bariér. Je neuveriteľné,
že mnohé obce v tomto smere robia
viac ako naše mesto. Pritom nemáme len zdravotne postihnutých, čo tu
žijú, ale i dochádzajúcich do nemocnice či na univerzitu.

Vynaložili sme veľa prostriedkov, aby
sme sa pokúsili tento stav zmeniť.
A bolo i niekoľko ľudí, čo sa úprimne
snažili nám pomôcť (p. Rončák, Zuberec, Šrankota a i.). No na meste sa
spravila je alebo dve veci a potom všetko išlo do zabudnutia. Vnímame to ako
neúctu k práci, ktorú sme bez nároku
na odmenu pre mesto vykonali.
Viete, ono to môže vyzerať tak, že je
na nás, aby sme obhajovali naše potreby. My však len suplujeme to, za čo
mesto platí odborníkov a čo by malo
automaticky pre svojich obyvateľov
robiť. Nielen preto, že mu to ukladá
zákon, ale aj pre to, že jeho povinnosťou je vytvárať podmienky na to, aby
sa v ňom občania cítili dobre, bezpečne a mali priestor na sebarealizáciu
bez ohľadu na ich špecifické potreby.
Priznávame, že teraz sme už aj my rezignovali a náš tlak poľavil, lebo ak si
mesto neuvedomí, že to, o čo žiadame,
je jeho povinnosť a nie len vôľa vyhovieť našim požiadavkám, celé to má
pramalý zmysel
Marta Krišandová, členka združenia Ružičky - základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých detí a mládeže Ružomberok
Naše združenie zastrešuje zdravotne znevýhodnené deti a mládež,
ktoré dar zdravia nedostali. Život
človeka so zdravotným znevýhod-

nením je ťažší a náročnejší ako život zdravého človeka. Jednoduché
veci každodenného života (obliecť
sa, nakúpiť, prejsť sa) sú výzvami
a často nezvládnuteľné bez pomoci.
V spoločnosti sa našťastie vníma
tento stav a okrem diskusie sa dejú
aj pozitívne zmeny, debarierizujú sa
chodníky, vstupy do budov, toalety,
v obchodoch dostať dieteticky upravené potraviny.
Chceme však upozorniť na to, že za
vhodné považujeme to, keď je postihnutý človek schopný sám využívať úpravu. Vstup na Mestský
úrad v Ružomberku je krásnym príkladom úpravy pre postihnutého na
invalidnom vozíku, kým zvonček pri
schodoch na pošte či úradoch nepovažujeme za umožnenie prístupu.

rým pracovníkom mestského úradu
(MsÚ), keď nič iné, aspoň vrásky na
čele. Ako správny kolektív mi to aj dávajú úspešne najavo.
Za tieto roky, žiaľ, musím konštatovať,
že u zodpovedných pracovníkov MsÚ
som nemal skoro žiadny úspech. Pritom v bezbariérovosti nejde len o nás
vozíčkárov, ale aj o matky s kočíkmi či
o ostatných, najmä starších občanov,
ktorí majú poruchy pohybového alebo
nosného charakteru, a sú tu aj občania
so zrakovým postihnutím.
Malé príklady: na poliklinike bola am-

Okrem odstraňovania bariér archi-

bulancia ortopédie na 2. poschodí. Na
poschodiach boli aj iné odborné ambulancie. Teraz je tam vraj aj pohotovostná služba. Nie jedna ambulancia
či už odborného alebo všeobecného
lekára je pre postihnutých ťažko alebo vôbec dostupná.
tektonických je dôležité, aby sme
my zdraví neboli ľahostajní k tým,
ktorí potrebujú našu pomoc. Sme
na dobrej ceste inklúzie, no je pred
nami ešte dlhá cesta, na ktorej treba
spraviť veľa správnych krokov. Preto robme malé veci s veľkou láskou.

V roku 2012 som bol v ústredí SZTP
v Bratislave poverený prieskumom
bezbariérovosti v Ružomberku. Projekt bol financovaný Európskym sociálnym fondom. Žiaľ, Ružomberok
sa medzi monitorovanými mestami
umiestnil ako jeden z najhorších.

Ján Binder, predseda základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých Ružomberok

Čo k tomu dodať? Jednému z pracovníkov MsÚ som pre jeho nedostatočnú
empatiu povedal: „Prajem vám, aby sa
vám stalo také postihnutie, že budete šetriť aj jeden zbytočný krok!“ Pri
prvej príležitosti mi to za účasti iných
spolupracovníkov s radosťou vrátil.

Takmer po 36 rokoch som sa natrvalo
nasťahoval do Ružomberka. Aj predtým som sa však zaoberal problémami občanov so zdravotným postihnutím v našom meste. Dá sa povedať, že
ako predseda základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP) Ružomberok už približne
dvadsať rokov spôsobujem niekto-
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O chvíľu mám 75 rokov. Nemám čo
stratiť. K nahliadnutiu, prípadne kópie mojej korešpondencie so zodpovednými v tejto veci sú pre vaše noviny k dispozícii.
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S menom Hýroš sa nežilo ľahko
Text: Imrich Gazda

Foto: Futbalové ihrisko ŠK Ružomberok v roku 1932. Dnes Park Š. N. Hýroša. Zdroj: Monografia mesta Ružomberok

Hýrošovci sú jedným z najstarších ružomberských rodov – žijú tu už päťsto rokov. Slávne meno však nikdy nie je zárukou ľahkého života.
Ján Hýroš je vyšportovaný šesťdesiatnik. Napokon, aj na
diskusiu o svojom starobylom rode v Galérii Ľudovíta Fullu prifrčal na bicykli.
Býva síce v paneláku v Baničnom, ale vyrastal na Mariánskej ulici. Starší Ružomberčania si ešte pamätajú domy,
ktoré obklopovali Školské schody vedúce z dnešného Mariánskeho námestia k farskému kostolu. V jednom z nich
celé desaťročia bývali aj predkovia Jána Hýroša.
Jeho otec Jozef Hýroš (1900 – 1958) sa preslávil ako mestský kronikár, jednateľ Spolku sv. Vojtecha v Ružomberku,
ktorým sa stal na podnet Andreja Hlinku, ale aj ako jeden
z najlepších včelárov na Liptove a Orave.
Včeláriť pomáhal aj ružomberským jezuitom. Keďže po
nástupe komunistickej totality v roku 1948 udržiaval tajné
kontakty s jezuitmi v Ríme, ktorí mu zasielali katolícku

tlač, bol prenasledovaný štátnou bezpečnosťou. Aj to sa
podpísalo pod jeho predčasné úmrtie.
„Otec zomrel v októbri, len mesiac po tom, čo som nastúpil do školy. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Najstarší brat
Jozef zmaturoval s vyznamenaním, ale na vysokú školu
ho odmietli prijať. Pre svoj pôvod sme si museli odskákať
kadečo,“ spomína dôchodca Hýroš, ktorý takmer štyri desaťročia pracoval na Supre.
Po otcovi zdedil aj jednu záľubu – zberateľstvo. Kým
starý pán Jozef Hýroš v priebehu rokov vytvoril rozsiahly herbár, ktorý sa objavil aj na niekoľkých výstavách, jeho syn od základnej školy zberal motýle a chrobáky. „Už som však od toho upustil. Je ich už málo, tak
mi je ľúto odchytávať ich,“ priznáva potomok slávneho
rodu.
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Šľachtický rod
Dejiny rodu Hýrošovcov siahajú až do 16. storočia – v ružomberských mestských protokoloch sa mešťania s týmto
menom spomínajú už v roku 1532. Rozvetveným rodom boli
nielen v Ružomberku, ale žili aj v Nitrianskej stolici a v Ostrihomskej, Peštianskej, Hevešskej a Belehradskej župe.
V roku 1665 panovník Leopold I. povýšil Jána, Ondreja
a Mikuláša Hýrošovcov do šľachtického stavu a udelil im
erb. Kým prví dvaja žili v Nitrianskej stolici, Mikuláš býval
v Ružomberku.

Foto - Ján Hýroš počas diskusie so Zuzanou Hruškovou v Galérii Ľ. Fullu.
Zdroj: František Hanes

Najprv „hrisko“, dnes park
Keď sa spomenie meno Hýroš, väčšine Ružomberčanov sa
vybaví Hýrošov park pred Liptovským múzeom. Málokto
dnes ešte vie, že na tomto mieste sa kedysi nachádzal futbalový štadión. Ako sa však rozširovalo centrum mesta,
bol premiestnený do priestoru pri štátnom gymnáziu. Súčasný futbalový štadión vybudovali až neskôr.
Hýrošov park nesie pomenovanie po ďalšom zo známych
členov rodu Hýrošovcov – Štefanovi Nikolajovi Hýrošovi
(1813 – 1888). Tento ružomberský rodák sa zapísal nielen
do mestských, ale aj do celoslovenských dejín ako národný buditeľ, historik a katolícky kňaz. Ako farár pôsobil
v Liptovskom Trnovci, v Spišskej Kapitule ako profesor
cirkevného práva v tamojšom kňazskom seminári, v Hybiach a v Liptovskom Michale, kde zomrel. Pochovaný je
pri miestnom kostole.
„Patril k účastníkom memorandového zhromaždenia
v Martine v roku 1861, bol členom delegácie, ktorá odovzdala Memorandum národa slovenského podpredsedovi
uhorského snemu Kolomanovi Tisovi a aj členom delegácie
tzv. viedenského memoranda, ktorá uvedený dokument
predložila Františkovi Jozefovi I.,“ pripomína Monografia
mesta Ružomberok.
Š. N. Hýroš bol navyše zakladajúcim členom Matice slovenskej, Spolku sv. Vojtecha a slovenského gymnázia
v Kláštore pod Znievom. Zaujímali ho aj dejiny Liptova –
v roku 1876 vydal monografiu Zámok Lykava a jeho Páni,
poťahom na državie Liptov a okolie. Jeho ďalšia publikácia
venovaná najstarším liptovským kostolom ostala v rukopisnej podobe.

Počas nasledujúcich storočí boli členovia rodu, ktorí sa
zväčša venovali mäsiarstvu, čižmárstvu a farbiarstvu,
často volení do funkcií mestskej samosprávy – boli richtármi či senátormi. Posledným richtárom z tohto rodu bol
začiatkom 19. storočia Ondrej Hýroš-Sliacky.
Viacerí Hýrošovci zastávali aj duchovné povolania. Ján
Hýroš bol začiatkom 17. storočia evanjelickým kaplánom
a učiteľom v Ružomberku, neskôr v Komjatnej. V 18. storočí bol známym, tento raz už katolíckym kňazom, osvetovým pracovníkom a ovocinárom Michal Hýroš a v 19.
storočí Imrich Hýroš-Sliacky, ktorý bol za svoj cirkevný
a spoločenský prínos ocenený rytierskym krížom Rádu
Františka Jozefa.

„Pre svoj pôvod sme si museli
odskákať kadečo.“
Ján Hýroš, potomok rodu Hýrošovcov

„Na svoj rod som veľmi hrdý,“ zamýšľa sa Ján Hýroš nad
svojim pôvodom, ale vzápätí dodáva: „S týmto menom sa
mi nežilo ľahko. Komunisti z nás urobili buržoáznych kapitalistov, aj keď sme nemali žiadne veľké majetky. Označili nás za nepriateľov štátu, aj keď moji predkovia sa usilovali o rozvoj slovenského národa.“
Na otázku, či po Novembri 1989 dostal nejakú satisfakciu
za príkoria, ktoré si musela jeho rodina vytrpieť, veľavravne odpovedá: „Pre mňa bolo najväčšou satisfakciou už len
to, že komunistický režim padol a že som sa konečne dožil
slobody.“
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KNIHA
Iveta Zuskinová – Ovčiarstvo v Liptove
Bačovia a valasi v tradičnom súkennom odeve, so širokými opaskami, kapcami a klobúkmi sú protagonistami knihy Ovčiarstvo v Liptove. Etnologička Zuskinová zmapovala ovčiarstvo pod Tatrami
od jeho počiatkov, čitateľom približuje aj fungovanie života na salašoch. Monografiu prevzdušňujú
úsmevné príbehy pamätníkov – ako si i bačovia robili napriek či spôsoby zadováženia si destilátov,
ktoré práve neboli naporúdzi.

FILM
Chata na prodej
(Kino Kultúra, 26. – 28. 6.)
Zhodneme sa, že svoju rodinku ľúbime, no niekedy k nej prechovávame ešte vľúdnejšie city,
keď spolu nezdieľame spoločný priestor. Ani príbuzenstvo z českého komediálneho počinu neprekypuje nadšením z nápadu stráviť spoločný víkend na chate. Má to byť ich rozlúčka, kým ju
predajú. Voľky-nevoľky tak idú. Slovné prestrelky a sonda do rodinných vzťahov naprieč tromi
generáciami začína.

HISTÓRIA
Utgard 2018
(Partizánska Ľupča, 30. 6. – 1. 7.)
V Archeoparku Liptovia neďaleko Partizánskej Ľupče sa na prelome júna a júla uskutoční štvrtý
ročník festivalu včasného stredoveku Utgard 2018. Návštevníci sa môžu tešiť na historický tábor,
remeselníkov, dobovú kuchyňu aj hudbu či bojové hry a turnaje. Viac informácií na utgard.sk.

TURISTIKA
Výlety s Klubom slovenských turistov
Leto je ako stvorené na turistiku. Ak sa neviete rozhodnúť kam vyraziť, hľadáte dobrú partiu alebo
len inšpiráciu, vo všetkom pomôže ružomberský Klub slovenských turistov. Najbližší mesiac vás
zoberú na Prednú Maguru, Veľkú Chochuľu, na vysokohorský zraz do Tatier, ale aj na celoslovenský
turistický zraz do Piešťan. V nedeľu, 8. júla, zasa splavujú Váh od Bešeňovej po Kraľovany. Viac informácií na kstrk.sk.

VÝLET
Leto vo Vlkolínci
Vlkolínec tu máme kedykoľvek chceme, počas celého roka. Kvalitných sprievodných akcií v pýche ružomberského turizmu však stále nie je dosť. Od júla tu počas každého letného víkendu môžete zažiť
Remeslofest – ukážku tradičných ľudových remesiel s možnosťou vyskúšať si ich vlastnými rukami.
Aj posledná júlová nedeľa tradične patrí Vlkolíncu. Spoločná omša, folklórne súbory, umelecké sympózium, Gipsy David, Sendreiovci, Ploštín Punk – to všetko a mnoho iného môžete zažiť počas jedného víkendového dňa. Viac informácií na vlkolinec.sk.
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Ochranári na slovo vzatí
Často sa stáva, že kopec rečí majú najmä tí, ktorí nemajú ani šajnu, o čom rozprávajú. Takíto samozvaní odborníci radi fušujú aj do prírody.
Rozdávajú rady o tom, ako chystať drevo na zimu, ako chodiť po horách a dokonca aj o tom, ako sa vysporiadať s premnoženými medveďmi.
Radi mudrujú o ekológii, kecajú do výrubu stromov, kritizujú regulovaný odstrel, poburuje ich traktor v lese.
Irituje ich, že srna nechce postáť, aby si s ňou mohli spraviť selfie, hnevá ich, že v zime sa zver kŕmi len senom a na
Západe už dávajú granule, vadí im, že kamzík sa nedrží vyznačenej trasy.
Sú odborníkmi na zakladanie ohňa v akýchkoľvek podmienkach, radi radia, v ktorom e-shope zakúpiť drevo na založenie ohňa v lese. Odporúčajú nezbierať hríby, lebo neexistuje istota, že medzi 50 dubákmi nie je jeden jedovatý.
Za príčinou ich veľavravných inštruktáží netreba chodiť ďaleko. Čím ďalej ľudia žijú od prírody, tým väčšmi majú nepochopiteľnú potrebu sa tváriť, ako jej rozumejú.
Anna Šenkeríková
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Málo jedla, veľa radosti
Text: Anna Šenkeríková

Foto: autorka

Meteník aj droby zrejme poznáte. Ale jedli ste už smetisko?
Mnohé z jedál starých materí pretrvali dodnes, no život
v domácnostiach sa s rozvojom potravinárskeho priemyslu už celkom zmenil. V poslednej dobe je trendy kupovať
predražené biopotraviny, o ktorých aj tak nemáte istotu,
že neboli chemicky upravované.
Tú máte len vtedy, keď si dopestujete a dochováte sami. Tak,
ako kedysi naši predkovia. Žiadna novina to veru nie je.
„Pôvodná liptovská kuchyňa vychádzala z domácich zdrojov. Obchody neboli vybavené tak dobre ako dnes,“ konštatuje etnologička Iveta Zuskinová z Liptovského Hrádku.
Vo svojej bohatej publikačnej činnosti nevynechala ani ľudovú kulináriu, venuje sa jej v knihe Kuchyňa starých materí
z Liptova, ktorá sa k vám mohla dostať už v troch vydaniach.
Chlieb náš každodenný
V staršom období pestovali naši predkovia hlavne obilniny, neskôr sa k nim pridružili zemiaky, ktoré nahrádzali
vzácnu múku. V jedálničku sa často objavovali aj pokrmy
z kyslej kapusty či mliečnych výrobkov.
Ráno obvykle varili riedke kaše z múky, výdatnejšie jedlo
sa ušlo chlapom, ktorí sa obracali v lese či na poli.

„Situácia žien bola veľmi zložitá,“ premosťuje Zuskinová.
„Z rozprávania starých ľudí som sa dozvedela, že sa nikdy
nenajedli dosýta. V prvom rade museli nakŕmiť manžela
a deti,“ objasňuje.
Aby rodina vyžila, s potravinami sa šetrilo, ako sa len
dalo. Pôst o chlebe a vode by vtedy bol skôr chválenkárstvom. „V minulosti bol chlieb pomerne náročné a vzácne
jedlo,“ upozorňuje Zuskinová.
V niektorých dolnoliptovských obciach sa piekol iba v týždňovom alebo dvojtýždňovom intervale. V Liptovskej
Lúžnej to bolo dokonca len dvakrát v roku – na Vianoce
a žatvu. Obyčajne sa namiesto neho pripravovali posúchy
z nekysnutého cesta alebo meteníky.
Kváskový chlieb je dnes hotová veda. Staré gazdiné však
mali svoje „vychytávky“.
„Deväťdesiatročná Marína Bartošová zo Štrby mi raz
vysvetlila, aké je to jednoduché. Keď spravila bochníky,
vyškrabala z koryta zvyšné vykysnuté cesto, navlhčila
ho a odložila do vrecka s múkou, ktoré mala pripravené
na ďalšie pečenie. Tam prežilo celý týždeň. A ak sa aj náhodou stalo, že naň zabudla, zašla k susede a kúsok ´ná-
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cesty´ si vzala od nej,“ prezrádza užitočnú radu etnologička Zuskinová.
Piekli sa aj koláče, no sladké sa jedlo len sporadicky, keďže cukor bol nedostatkový tovar a med bol drahý. Keď sa po zime
zazelenali lúky, ľudia sa vedeli „dotlačiť“ aj rôznymi divorastúcimi jedlými rastlinami. V oblastiach pri Váhu bol rozvinutý
rybolov, vo Vlkolínci, Revúcach či Lúžnej ovčiarstvo.

Vyslúžené prezývky
Mnoho ráz sa vďační stravníci uspokojili s obyčajnými varenými zemiakmi, z času na čas mierne vylepšenými. „Výborným jedlom bolo takzvané smetisko. Varené zemiaky
posypali kyslou kapustou, ktorú v niektorých lokalitách
ani neosmažili na slaninke,“ uvádza znalkyňa liptovskej
ľudovej kultúry.

Súdržní dedinčania
Z mäsa, ktoré sa na stole objavilo len pri slávnostnejších príležitostiach, sa jedla najmä baranina, zriedka bravčovina, slepačí vývar sa varil len chorému alebo rodičke na posilnenie.
Hovädzie sa nejedlo takmer vôbec, keďže krava mala žiť
pokiaľ vládala dávať mlieko a teliatka. Výnimka nastala
v prípade ´kupovania zo škody´. O čo išlo?
„Stávalo sa napríklad, že krava si pri pasení na stromom
svahu zlomila nohu a museli ju utratiť. Kvôli problémom
s uskladnením bolo preto zvykom, že všetci dedinčania si
od dotyčnej rodiny kúpili kúsok mäsa a tá si mohla za vyzbierané peniaze kúpiť novú kravu,“ vysvetľuje Zuskinová.
„Kedysi boli ľudia družnejší,“ zádumčivo nadväzuje. „Bolo
to vidno napríklad aj na svadbách. Každý niečím prispel
a každému sa aj ušlo zo svadobnej hostiny. Boli to síce zase
celkom bežné jedlá, no ľudia ich brali ako veľkú vzácnosť.“
Hospodárne gazdiné sa nezapreli ani v tomto prípade. Keď
sa na svadbe ulievalo, cucli si len trošku, zvyšný obsah
štamperlíka preliali do fľaštičky, ktorú si vzali domov. Na
horšie časy mysleli aj vtedy, keď sa ponúkali koláče. „Zástery vraj mali dakedy celé zagebrené, lebo do nich hádzali aj takô aj onakô,“ smeje sa Zuskinová pri spomienke na
zážitky starých žien.
„Všetko, čo sa v dedine dialo, bolo záležitosťou celej komunity, radosti aj žiale prežívali spolu. Dnes nevedia o sebe
ani najbližší susedia,“ zamýšľa sa vzápätí.

„Obyvatelia Liptovskej Teplej boli
drobári, Likavčania meteníci,
Sliačania haluškári a Ľupčania
štrudlári.“
Iveta Zuskinová, etnologička

„V Likavke a okolitých obciach varili výbornú kapustnicu.
Zliala sa šťava z kyslej kapusty, rozriedila sa vodou, dochutila cibuľou, údeným mäsom a zahustila sa ťapkami.
Tie sa robili zo zemiakového cesta, trochu hustejšieho než
na halušky. Kde nerobili ťapky, použili široké domáce rezance,“ zaspomína si na špecialitu, ktorú si obľúbila v obci,
kde vyrastala.
„Vo Vlkolínci a hlavne v Černovej robili fantastické pirohy
plnené zemiakmi a bryndzou,“ vychvaľuje Zuskinová, ktorá v rokoch 2003 až 2012 pôsobila ako riaditeľka Liptovského múzea v Ružomberku.
Podľa toho, aké jedlá boli v dedinách obľúbené, prisychali aj prezývky. Obyvatelia Liptovskej Teplej boli napríklad
drobári, Likavčania meteníci, Sliačania haluškári a Ľupčania štrudlári.

stručne
‣ Galéria Ľudovíta Fullu sa opäť zapojila do celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií.
‣ Ružomberské divadlo RosaThea obsadilo na celoslovenskej postupovej súťaži neprofesionálnych divadiel dospelých Belopotockého Mikuláš druhé miesto.
‣ Ružomberský výtvarník Rasťo Frič získal ocenenie na krajskej súťažnej prehliadke amatérskych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2018.
‣ Na júnovej výstave v Prahe prezentujú svoju súčasnú tvorbu členovia Zväzu slovenských fotografov.
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Zmena koncepcie vo futbale?
Po úspechoch je na rade práca
s mladými
Text: Peter Kravčák

Foto: Noví tréneri v MFK Ružomberok: Jiří Jarošík (vľavo) a David Holoubek. Zdroj: Rudolf Maškurica

Skvelá bronzová sezóna ani úspešná cesta Európskou ligou nepriniesli v ružomberskom futbale trvalý obrat k lepšiemu. Pretože neboli produktom koncepčnej
práce v klube.
Bolo to krásne obdobie – takto pred rokom. V športových
fanúšikoch doznieval úspech z tretieho miesta vo Fortuna
lige a všetci sa tešili, čo po jedenástich rokoch prinesie európska pohárová súťaž.
Úspech v Európskej lige: tak trochu zázrak
Málokto si už dnes spomenie na veľkú obmenu kádra,
akú zažil Ružomberok krátko pred štartom v súťaži, po
ktorej roky túžil. Zo základnej zostavy odišli Ďubek aj
Nagy – hráči v najlepších rokoch a dlhoročné opory tímu.

prečo odišli Faško (vtedy 22 rokov) s Nagyom (26) nie je
celkom jasné.
„Samozrejme, nie je optimálne, že nám traja hráči zo základu vypadli, noví tú ešte nie sú, tak si musíme vystačiť
s tými, ktorí tu sú,“ hovoril pred prvým dvojzápasom s Vojvodinou vlani v lete tréner Hrnčár.
„Myslím si, že je to úplne normálne. Zažili sme to aj minulý
rok a vidíte, pripravili sme mužstvo tak, že skončilo lepšie
ako rok predtým,“ hovoril zase športový riaditeľ Dušan Tittel.

Ružomberok prišiel aj o štrnásťgólového Jakuba Mareša.
Nie preto, že by chcel nutne odísť do Slovana, ale preto,
lebo MFK včas neprejavil záujem o jeho služby. Možno by
ho vo finančných pretekoch so Slovanom klub aj tak nezaplatil, ale na to ani nedošlo.

Nie je ťažké si spomenúť, kto ich nahradil. Prvé zápasy
Európskej ligy stihli len Qose a Kochan. Našťastie, fantasticky zapadli. Tréneri tak nemuseli riešiť dilemu, či
nasadiť dvoch dorastencov, ktorí v súbojoch s Vojvodinou
dopĺňali prázdne miesta na lavičke.

Rovnakým prípadom bol Michal Faško. Len 22-ročný
mladík, ktorý mal výbornú jarnú časť, vytlačil zo zostavy
na poste ofenzívneho záložníka Saparu aj Ďubeka. Keďže
ho klub opätovne nezazmluvnil, bez nároku na odstupné
po ňom siahol švajčiarsky Grasshoppers Zurich.

Tím postupne doplnili Haskić či Kostadinov a výsledky, ale
aj výkony z Bergenu, Evertonu a domáceho zápasu s Angličanmi si stále živo pamätáme. Ružomberku vydržala herná
forma z európskej eufórie prakticky celú jeseň a v decembri
hral v poslednom zápase o druhé miesto v tabuľke.

Ak boli gólovo potentný Mareš a v klube skoro legendárny Ďubek, obaja tridsiatnici, pre klubovú filozofiu starí,

Úspešný rok 2017 však nebol výsledkom zlepšenej koncepčnej práce, ale okolností: výborných individualít (Da-
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niel, Gal Andrezly, Qose), vyladenej formy (najmä na jar
a v lete), taktiky, sily tímového ducha, ale aj šťastia.
Veľmi úzka ružomberská zostava, a s ňou aj hra, sa však
postupne stali čoraz čitateľnejšími.
Príčiny?
Prehra 0:1 so Slovanom v záverečnom jesennom kole
znamenala v nabitej tabuľke namiesto druhej pád až na
piatu priečku, z čoho sa oranžoví už nespamätali.
Počas zimy z kádra prepustili mentálny tmel mužstva
Mareka Saparu, zranili sa defenzívni hráči Kružliak aj
Kochan. V tíme, ktorý mal ísť bojovať o Európsku ligu,
ich nenahradil nikto.
Do toho prišiel zjavný pokles formy u jediných ofenzívnych lídrov Daniela a Gála Andrezlyho, a keď sa pridala
absolútna herná impotencia Haskića, ktorý nemal adekvátneho zástupcu, mužstvo v dlhodobej ligovej súťaži
vyhorelo.
A hoci je sklamanie zo striebra v pohárovom finále stále v meste cítiť, bezduchý výkon v Trnave so Slovanom
bol len opakovaním toho, čo sme videli v ligových zápasoch.
Futbalová časť príčin bola pomenovaná. Pre tých, ktorí
sa aspoň trochu motajú okolo ružomberského futbalu,
nebolo ťažké vycítiť aj klubové nezhody. Na jednej strane
správna klubová požiadavka zapracovať do kádra mladých hráčov z dorastu a juniorky, dať im šancu nabrať
skúsenosti, čo Hrnčár nerobil.
Na druhej strane tlak na jeho osobu, pretože cieľom je
pohárová Európa. Netreba byť naivný, jedno aj druhé sa
úspešne naraz nedá.
Hrnčár išiel po úspechu, lebo správne vycítil, že v miestnom futbale všetko stojí a padá na výsledkoch A-tímu.
Keď sa vyhrá, svet je ružový, ale keď nie, neospravedlní
to ani poltucet juniorov v základnej zostave, ktorí dostali
šancu. Na jar mužstvo prehrávalo, a bez mladíkov v zostave. Trénerov to stálo hlavu, ktorú sami kládli na klát.
Mrzí len, že v klube sa nič nezmenilo. Kým rok a pol nosili
tréneri výsledky, boli dobrí. Keď polrok nevyšiel, dostali
kopačky.

Nová filozofia
Na rad prišiel tréner David Holoubek, ktorý hovorí, že rád
pracuje s mladými hráčmi. Také je aj jeho zadanie. „Cieľ
pohárová Európa vyslovený nebol. Máme hrať atraktívny
futbal s mladými hráčmi,“ povedal novinárom.

„V MFK sa nič nezmenilo. Kým rok
a pol nosili tréneri výsledky, boli
dobrí. Keď polrok nevyšiel, dostali
kopačky.“
Viac odhalil športový riaditeľ Dušan Tittel v krátkej reakcii pre Ružomberský hlas: „V tejto fáze k ďalším zmenám
nedôjde, ale máme dohodu, že keby tréner po prvých skúsenostiach cítil, že tím treba doplniť, príde s požiadavkou.
Takže je to otvorené.“
Do kádra pribudla desiatka mladíkov z dorastu a juniorky. Mladíci dostanú príležitosť pod trénerom, ktorý roky
trénoval mládež v pražskej Sparte. Pri výchove mládeže,
aj futbalovej, však treba Bohom danú dávku trpezlivosti.
A tá v Ružomberku nikdy doteraz nebola.
Okrem Kružliaka a Gereca, ktorý odchovanec mládežníckej liahne MFK za ostatné roky hráva za oranžových
či niekde inde na Slovensku najvyššiu súťaž? V zahraničí
nájdeme ešte tak Zreľáka.
Takže áno, filozofia je to správna. Vychovať mladých hráčov, ktorí sa po doraste nestratia v čiernej diere, ale nepôjdu ani z klubu zadarmo, je výborná cesta. Kluby zvyčajne
pracujú počas sezóny s dvoma či troma mladými, ktorých
implementujú do zostavy „chirurgicky“.
Ak sa to urobí skokovo, ako sa to nateraz javí v Liptove,
v krátkodobom horizonte treba zabudnúť na méty ako
veľa víťazstiev, pohárová Európa či spokojný fanúšik – najmä ružomberský.
To bude veľký tlak! Ako dlho potom nové zmýšľanie klubu
vydrží?
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Robo Kolár

Odvaha povedať svoj názor
rozkvitla aj v Ružomberku
Zrejme už každý z nás sa stal svedkom situácie, kedy bola nad pohárom
piva, pri nedeľnom obede či počas prestávky v práci, reč o veciach naokolo,
ktoré nás hnevajú, ktoré nás iritujú či
dokonca vôbec nefungujú.
Napokon, každý jeden z nás by vedel
aj teraz „spakruky“ vymenovať hneď
niekoľko vecí, ktoré nám dvíhajú
adrenalín. Tieto debaty však neraz
končia po otázke: „Tak čo s tým niečo
neurobíme?“
Odpovede typu, že aj tak nič nezmeníme, sme už zrejme počuli neraz.
Július Satinský opisoval naše mlčanie skúsenosťou z obyčajných potravín. Sme ticho, keď si vypýtame desať
dekov salámy, no pani za pultom hodí
na váhu pätnásť, dvadsať. A my si pokorne a možno aj so strachom zoberieme to, čo nám zabalí, aj keď vieme,
že to nechceme.
Ak sa nevieme ozvať pri takej drobnosti, prečo sa čudujeme, že sme ticho
v oveľa vážnejších situáciách?

Napriek tomu sú uplynulé týždne veľkým povzbudením. V uliciach nášho
mesta som sa stretol už so stovkami
z vás. A vy, Ružomberčania, už nie ste
ticho. Nahlas hovoríte, čo vás hnevá,
čo chcete zmeniť, ale aj z akých maličkostí sa tešíte.
Niekto by možno mávol rukou a povedal by, že to nič neznamená. Ja som
však presvedčený, že opak je pravdou.
Ružomberčania v sebe našli sebavedomie a odhodlanie. Aj práve pre to
som ohlásil svoju ambíciu kandidovať na post primátora nášho mesta.
Pozorne počúvam každého jedného
z vás, či je medzi Ružomberčanmi
o zmenu záujem.
Je však pre mňa veľkým povzbudením, že konečne dokážeme slobodne
a bez strachu hovoriť o problémoch
nášho mesta. Už nie sme ľahostajní,
už nemávneme nad problémami rukou. To ma napĺňa presvedčením, že
Ružomberok môže už čoskoro opäť
rozkvitnúť.

Poznámka redakcie: Vydavateľ a spolumajiteľ spoločnosti R PRESS, s.r.o. Robert Kolár je kandidátom na post primátora Ružomberka.

Inzerujte v Ružomberskom magazíne!
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Kalendárium
Prehľad podujatí na rok 2018
v meste
a okolí
JÚL 2018
1.7., Otvorené Majstrovstvá SR rádiom riadených plachetníc Micro Magic, Hrabovo
1.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
2.7., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
5.7., Výstup na Končitú
7.7., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
7.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
8.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
8.7., Bešeňová - Kraľovany (splav Váhu)
9.7., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
9. - 13.7., Letný tábor pre deti English Camp JOY, CVČ Elán - Plavisko
9. - 13.7., Letný denný tábor pre deti, CVČ Elán - Dončova
14.7., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
14.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
14.7., Oslavy 90. výročia založenia DHZ, Liptovské Sliače
14.7., XI. Stankovský kotlík, Areál FK Stankovany
14.7., Švošov Cup 2018 (hokejbalový turnaj), Švošov
15.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
15.7., XXXVI. Hviezdicový výstup na Veľkú Chochuľu
15.7., Výstup na Sivý vrch
16.7., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
20.7., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
20. - 22.07., Dolnoliptovské folklórne slávnosti, Areál Markuška v Lúčkach
21.7., Okresný deň záhradkárov, Záhrada pri muštárni ul. J.Jančeka
21.7., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
21.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
21.7., Športujeme s DHZ, Areál pri HZ v Rojkove
21.7., Lisková sa zabáva, Areál OŠK Lisková
21.7., Hasičské popoludnie, Futbalové ihrisko v Liptovskej Lúžnej
22.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
26.7. - 23.9., Ester Šimerová Martinčeková (výstava), Galéria Ľ. Fullu
28.7., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
28.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
28.7., Medzinárodné majstrovstvá SR v strihaní oviec, areál SPDP Lúžňan v Liptovskej Lúžnej
28.7., Deň pod Hrdošom, Švošov
28.7., Volejbalový turnaj o pohár starostu obce, Areál OŠK Lisková
28. - 29.7., Liptovské dni matky (folklórny festival), Amfiteáter v Liptovských Sliačoch
29.7., Nedeľa vo Vlkolínci, Vlkolínec
29.7., RemesloFest (ukážka ľudových remesiel), Vlkolínec
29.7., Tandemové zoskoky, Letisko Ružomberok v Liskovej
29.7., Výstup na Bôr
30.7., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
Jazdy cyklovlaku k CykloKorytničke, Železničná stanica
Ružomberský perkusívno - tanečný festival, Mariánske námestie
OK! Leto I.,II. (letné denné tábory pre deti), Dance Galaxy

Ešte viac

skvelého čítania na

rmagazin.sk
Sme aj na facebooku:
facebook.com/ruzombersky.magazin
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
bude v predaji od 26. 7. 2018.

