Dobrá správa pre liptovské cesty

Aktuálna sezóna je pre
cestárov v znamení rozsiahlych opráv dopravných tepien II. a III. triedy
v regiónoch.

Župa po zime operatívne navýšila plánovaný rozpočet
na cesty o ďalších 5,5 milióna eur, ktoré rozdelí medzi
107 úsekov na Orave, Liptove,
Kysuciach, Hornom Považí
a Turci, pričom každý región
získa viac ako 1,1 milióna eur.
Na cesty a mosty tak prostredníctvom regionálnych závodov Správy ciest ŽSK preinvestuje v tomto roku viac ako
13 miliónov eur.
Na Liptove sa tak vďaka
tomu opraví ďalších 17,5 kilometra ciest, čo v praxi znamená 30 opravených úsekov.
Nový asfalt položia napríklad
medzi Bobrovcom a Jalovcom
či Bobrovníkom a Hliníkom.
Rekonštrukciou prejde i cesta
z Liptovskej Sielnice a v Ma-

Viac ako 1 milión eur putuje na liptovské župné cesty.
lom Borovom. Medzi úseky,
ktoré čaká tento rok zvýšená aktivita cestárov patrí aj

časť cesty v Hutách, Pribyline či Podbrezinách, ale aj
v Bešeňovej – Potoku či medzi

Beňadikovou a Liptovským
Ondrejom. Nemalé investície
smerujú aj na komunikácie

medzi Bukovinou a Liptovskou Annou a v smere na
Vavrišovo. Zosilnenie vozov-

ky v plnom profile je naplánované aj v Závažnej Porube
a v Bukovine.

Žilinský kraj pozná minuloročných inovatívnych lídrov. Zažiarili aj projekty z Liptova
Žilinský samosprávny kraj opäť udeľoval ocenenia pre
najzaujímavejšie
projekty samospráv,
ale aj súkromných
spoločností, v rámci
súťaže Inovácia Žilinského kraja.
Rozdávanie cien bolo
súčasťou už 11. ročníka
konferencie Inovačný rozvoj regiónov, ktorú župa
organizuje s Rozvojovou
agentúrou
Žilinského
samosprávneho
kraja.
V kategórii Malé a stredné
podniky
zvíťazila
s projektom Manipulácia
podľa svetla spoločnosť
M2M Solutions, ktorej cie-

Porotu zaujal aj projekt Cyklokorytnička. Cenu si z rúk vicežupana Jozefa Štrbu prevzal zástupca mesta Ružomberok Pavel Scheer (vpravo).

ľom bolo zefektívniť
prípravu dielov pre
automobilky. V kategórii
Regionálny
rozvoj najviac zaujalo mesto Ružomberok a jeho Cyklokorytnička. „Podarilo
sa nám spojiť históriu, a to Korytničku,
ako ľudia hovorili
úzkokoľajnej železnici, ktorá spájala
Ružomberok s Korytnicou, so súčasným cykloboomom.
Projekt umožnil cyklistom,
chodcom,
bežcom a nakoniec
aj jazdcom na koni
a ďalším užívateľom
bezpečne sa pohy-

bovať na tejto trase,“ priblížil projektový manažér
mesta Pavel Scheer.
Zaujali aj podnikaví
študenti
Už sedemročnú tradíciu
má aj súťaž Stredoškolský podnikateľský zámer,
ktorá priniesla množstvo
výnimočných
nápadov
študentov stredných škôl
na území kraja. Podľa
slov vicežupana Jozefa
Štrbu, záujem o súťaž
rastie. „Minulý rok sme
hodnotili 43 prihlásených
zámerov a tento rok to
bolo o 13 viac. Teší ma,
že sa mladí ľudia zapájajú a chcú zlepšiť svoje
okolie
prostredníctvom

Žilinská ŽUPARUN 2017 sa rozbieha

Akčná bežecká sezóna
v Žilinskej župe. Začíname už 4. júna!

Beh je váš životný štýl,
v nohách máte od začiatku
roka pár stoviek kilometrov a kondíciu by ste si radi
porovnali s konkurenciou?
Séria desiatich bežeckých
podujatí naprieč Žilinským
krajom je skvelý tip pre vás.
Od 4. júna do 12. novembra môžete behať, spoznávať náš kraj, získavať pečiatky do bežeckých pasov
a ako bonus dostať aj originálne ponožky s čičmianskym vzorom za účasť na
aspoň šiestich pretekoch.
To všetko sľubuje originálna séria Žilinská ŽUPARUN
2017, ktorú organizuje Žilinská župa. Minimaratóny,
polmaratóny, desiatky, dvanástky alebo pätnástky pozývajú v priebehu šiestich
mesiacov bežcov do Liptova, Kysúc, Horného Považia,
Turca či Oravy.

Nočné preteky aj beh
do priehradných
schodov
Skladačka bežeckých podujatí je naozaj pestrá. Medzi
najatraktívnejšie patrí Beh
do schodov priehradného
múru v Turčeku, ktorých je
373, pričom preteky budú
pokračovať aj okolo vodnej
priehrady. Zážitkom bude aj
jediný nočný beh – Žilinský
večerný Rotary beh okolo
Vodného diela. Letné prázdniny spestrí Beh Gaderskou
dolinou či Belanská pätnástka. „Behanie je dnes už

módnym hitom. Sám stretávam na cestách čoraz viac
nadšencov tohto
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športu a aj preto sme sa pre
nich rozhodli vytvoriť niečo extra. Žilinská ŽupaRUN
otvorí dvere do nádherných
prírodných scenérií v Tatrách, Súľovských skalách
alebo napríklad aj v očarujúcej Gaderskej doline, pričom
zapojiť sa môže celá rodina,“

Tip od bežca
„Teším sa na večerný
beh v Žiline, ktorý
absolvujem po prvý
raz a kde sa chystám aj s partiou.
Medzi moje obľúbené
patrí už tradične náš
domáci Žaškovský
minimaratón a sezónu plánujem ukončiť
Krasňanskou desiatkou.“
Viktor Fonfer z Tvrdošína,
ročne nabehá priemerne 2 000 km absolvuje
v priemere 7 až 10
pretekov za sezónu
priblížil pripravované preteky, ktoré štartujú už v júni
na Tvrdošínskej dvanástke,
žilinský župan Juraj Blanár.

nových podnetov,“ doplnil. Tretie miesto odborná
porota pridelila Jurajovi
Kekelákovi zo SŠ v Tvrdošíne. Druhú priečku si
odniesol Ján Makúch zo
Strednej odbornej školy
elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku a jeho Automatický obchodný systém
na finančnom trhu. Najinovatívnejším a najlepšie
spracovaným bol projekt
Angeliky Kšenzuliakovej,
študentky Súkromnej strednej školy v Slanickej osade. Stredoškolákom vicežupan odovzdal pamätnú
plaketu a šeky vo výške
500 eur pre víťaza a 300
eur pre študentov na druhom a treťom mieste.

Kam vás zavedie
Žilinská ŽUPARUN 2017
Tvrdošínska dvanástka
4. 6. – Tvrdošín
Belanská pätnástka
20. 8. – Ružomberok – Biely
Potok
Beh okolo priehrady
24. 6. – Turček
Beh Gaderskou dolinou
19. 8. – Blatnica
Žaškovský minimaratón
2. 7. – Žaškov
Podtatranská pätnástka
27. 8. – Východná
Žilinský večerný Rotary
beh
28. 7. Žilina - Vodné dielo
INOV-8 Beh Súľovskými
skalami
14. 10. Súľov-Hradná
Pohodový štvrťmaratón
10. 9. – Raková
Krasňanská desiatka
12. 11. - Krásno nad Kysucou

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

