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Pri zimnom štadióne sa 
v piatok 22. novembra ofi ciál-
ne začalo s výstavbou hokejo-
vej tréningovej haly JL aréna. 
Meno jej prepožičal úspešný 
slovenský reprezentant a ro-
dák Ján Laco. Prví hokejisti by 
sa na novú ľadovú plochu mali 
postaviť začiatkom júla budú-
ceho roka. 

Pri prvom výkope pred vý-
stavbou novej haly v tesnej blíz-
kosti zimného štadióna sa stretli 
zástupcovia investora s predsta-
viteľmi mesta a  mikulášskeho 
hokeja. Primátor Alexander 
Slafkovský, jeho zástupca Jozef 
Repaský, predseda komisie špor-
tu Vladimír Rengevič, Jerguš Bača 
ako šéf hokejového klubu a zá-
stupca investora Branislav Duboš 
vytvorili pomyselnú hokejovú 
päťku, ktorá na stavenisku sláv-
nostne otvorila výstavbu arény. 

„Začiatkom novembra sme 
získali stavebné povolenie aj na re-
konštrukciu strojovne, ktorá však 
bude musieť počkať do konca pre-
biehajúcej sezóny. Predpokladáme, 
že s ňou začneme prvého apríla,“ 
uviedol Branislav Duboš, konateľ 

investorskej spoločnosti JL aréna. 
Výstavba tréningovej haly spo-
ločne s rekonštrukciou strojovne 
v hodnote do 1,4 mil. eur by mali 
byť ukončené v rovnakom čase. 
„Nová tréningová hala bude plne 
k dispozícii začiatkom júla budú-
ceho roka,“ dodal B. Duboš.   

Lokalizácia stavby pri zimnom 
štadióne a prepojenie s myšlien-
kou neziskovej organizácie Ho-
kejové talenty Liptova, výrazne 
podporili hokejového ducha 
pôvodného zámeru. „Je to pro-
jekt, vďaka ktorému vznikne v na-
šom meste krásny hokejový areál, 

slúžiaci najmä našej mládeži, ale aj 
verejnosti, “ uviedol primátor Ale-
xander Slafkovský. „Prevádzkou 
celého komplexu by malo pribud-
núť minimálne ďalších tisíc hodín 
na ľadovej ploche pre našu mládež 
zadarmo,“ dodal primátor. 

Slávka Kellová

Začala sa výstavba tréningovej haly Jána Laca

Vážení a milí Mikulášania,

uplynulý mesiac sa niesol v znamení 
župných volieb. Rád by som poďakoval 
všetkým občanom, ktorí sa na voľbách 
zúčastnili. Trocha ma však mrzí, že len 
traja zástupcovia stredného Liptova sa 
dostali do župného zastupiteľstva, dú-
fam  však, že v spojení so zástupcami 
horného Liptova nájdeme dostatok sily 
na presadzovanie záujmov  celého náš-
ho regiónu.

December už bude mesiacom vianoč-
ným a verím, že aj so zimnou náladou, 
tradičným jarmokom, vianočnou vý-
zdobou a predvianočnými starosťami. 
Koniec roka sa však nesie aj v znamení 
starostí s prípravou rozpočtu a fi nanč-
ným uzavretím uplynulého roka. Tento 
rok sa mi predkladá mestský rozpočet 
jednoduchšie ako v uplynulých troch 

rokoch, kedy sme zápasili s mestským 
dlhom a nedostatkom fi nančných zdro-
jov. Aj keď kríza v Európe a na Slovensku 
ešte neustúpila, budúcoročný rozpočet 
sa rysuje ako rozvojový, v ktorom bu-
dú prostriedky aj na viaceré projekty 
dlhodobo odkladané. Nebude možné 
uspokojiť všetky oprávnené požiadavky 
občanov, ale verím, že viaceré želania 
budú naplnené. O rozpočte bude roko-
vať mestské zastupiteľstvo 12. decembra. 

Dlho očakávaná výstavba hokejovej 
tréningovej haly sa začala 22. novembra. 
Investorom je spoločnosť JL aréna, ktorá 
chce ešte do konca roka realizovať zák-
ladovú dosku novej haly. Na jar po od-
stávke kompresorov aj rekonštrukciu 
a modernizáciu strojovne s následnou 
konštrukciou a montovaním tréningo-
vej haly. Takže držme palce, aby tento 
zámer vyšiel. Mesto s jednou z najdlhších 

hokejových tradícií si to zaslúži.
Aj komisiu sociálnych vecí čaká na zá-

ver roka zaujímavá a potešujúca práca. 
Bude potrebné pripraviť do žrebovania 
uchádzačov o  47 nájomných bytov 
v rekonštruovanej budove posádkovej 
ubytovne na ulici Čs. brigády tak, aby 
sa začiatkom roka 2014 uskutočnilo aj 
reálne žrebovanie a byty mohli byť pri-
deľované. Ide o byty s menšou podla-
hovou plochou a cenovo dostupnejšie 
aj pre mladé rodiny alebo samostatne 
žijúcich dôchodcov.

Na záver sa chcem ešte raz vrátiť k at-
mosfére Vianoc a úprimne zaželať všet-
kým občanom nášho mesta požehnané 
a pokojné vianočné sviatky naplnené 
rodinným šťastím a osobnou pohodou.

Alexander Slafkovský, 
primátor
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Mestský úrad v Liptovskom 
Mikuláši navštívilo vo štvrtok 
14. novembra asi 200 párov 
zvedavých očí, ktoré sa zaují-
mali o chod mestského úradu 
a jeho organizácií počas Dňa 
otvorených dverí mikulášskej 
samosprávy. Priamo pri práci 
tak mali možnosť vidieť ľudí, 
ktorí sa starajú o chod mesta. 

Mestský úrad je pre svojich 
obyvateľov otvorený každý deň. 
Avšak iba počas Dňa otvorených 
dverí (DOD) je možnosť nazrieť 
hlbšie do jeho útrob a miestnos-
tí, ktoré verejnosti nie sú bežne 
prístupné. „Bol to druhý ročník 
obnovenej tradície a potešilo nás, 
že okrem žiakov záujem prejavila 
aj ostatná verejnosť. Prišli cielene, 
z vlastného záujmu, využili túto 
ponuku napriek tomu, že úrad 

poznajú a bežne ho navštevujú.  
Zamestnanci previedli návštevní-
kov po Centre služieb občanom, 
na tému životného prostredia sa 
rozprávali s kolegyňami z rovno-
menného oddelenia, prešli kance-
láriou primátor mesta, obradnou 
miestnosťou,  zaujímali sa o prácu 
i techniku Mestskej polície a v malej 
zasadačke si zahlasovali tak ako 
mestskí poslanci počas zastupi-
teľstva,“ priblížila Anna Rašiová, 
prednostka MsÚ. 

Myšlienka DOD vznikla aj 
z túžby priblížiť verejnosti funkcie, 
náplň a bežné či zákonné povin-
nosti samosprávy, ktoré množ-
stvo ľudí bežne nevníma. Verej-
noprospešné služby sprístupnili 
svoje prevádzky zberného dvora 
a  separačnej haly, návštevní-
ci sa oboznámili s  činnosťou 

Komunitného či Informačného 
centra, ktorých prevádzka spa-
dá pod liptovskomikulášsku 
samosprávu.

 Otázky na telo mohli študenti 
stredných škôl klásť priamo pri-
mátorovi mesta počas besedy, 
ktorá prezradila, že aj mládež sa 

vo veľkej miere zaujíma o chod 
samosprávy. „Rozprávali sme sa 
na bežné témy ako sú cesty, šport 
a výstavba. Som skutočne veľmi 
rád, že našej mládeži nie sú ľaho-
stajné otázky bežného života,“ pri-
znal primátor mesta Alexander 
Slafkovský.             Slávka Kellová

Deň otvorených dverí samosprávy

Študenti boli počas diskusie s primátorom A. Slafkovským aktívni.

Pozvánka 
na rokovanie 

zastupiteľstva
12. decembra o 15.00 hod. 

sa v  malej zasadačke MsÚ 
uskutoční posledné tohto-
ročné plánované mestské 
zastupiteľstvo. Asi najpod-
statnejším bodom progra-
mu rokovania bude roz-
počet mesta na  rok 2014 
a  jednotlivé plánované 
investičné akcie, ktoré budú 
z neho fi nancované. Poslan-
ci sa budú venovať aj správe 
o výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, jej výsledkoch a pod-
mienkach škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta.              -red-

Poslanci zastupiteľstva 
sa vo štvrtok 14. novembra 
stretli na svojom 39. zasadnu-
tí. Hlavnými témami boli úpra-
va miestnych daní a poplatkov 
či podmienok verejnej súťaže 
na  prenájom Liptov arény 
a predaj Domu služieb. 

Poslanci sa tiež zaoberali pre-
dajom prebytočnej budovy býva-
lého vojenského školského objektu 
v areáli na Družstevnej ulici obchod-
nej spoločnosti, ktorá tu plánuje 
spustenie prevádzky na opracová-
vanie komponentov používaných 
predovšetkým v automobilovom 

a zdravotníckom priemysle. Zmluv-
ná dohoda medzi mestom a kupujú-
cim mala zaviazať nového majiteľa, 
že do troch rokov od kúpy objektu 
vytvorí do 50 pracovných miest.  
Tento zámer opozícia nepodporila. 
„Je smutné, keď aj investičný zámer 
na rozvoj výroby a zamestnanosti sa 
stáva politickým bojom. Najlepšia 
sociálna politika je, keď majú ľudia 
prácu,“ uviedol poslanec Milan Tr-
novský, člen mestskej rady.   

Konkrétne podmienky pozná 
obchodná verejná súťaž na prená-
jom multifunkčnej haly Liptov aréna 
v Ráztokách, ktoré popisujú výšku 

ročného nájmu a sumu fi nančnej 
zábezpeky 650-tisíc eur. „Je to su-
ma, ktorú mesto investovalo pri 
výstavbe arény. Gentlemanská 
dohoda so spoluinvestorom zne-
la, že tieto peniaze nám vráti, môj 
predchodca si však podmienky tejto 
dohody neuplatnil,“ povedal Ale-
xander Slafkovský, primátor mesta. 
„Takýmto spôsobom môžeme späť 
do rozpočtu získať peniaze, ktoré 
sme museli zaplatiť pri realizácii 
projektu ako spoluúčasť. Navyše, 
prenájmom mesto ušetrí náklady 
na prevádzku haly, ktorá každoroč-
ne vykazovala stratu 80 až 105-tisíc 

eur z mestského rozpočtu,“ dodal.
Ďalším znížením sa upravila 

predajná cena Domu služieb v centre 
Liptovského Mikuláša na  1,006 
milióna eur. Dôvody zníženia 
vysvetlil poslanec a  predseda 
fi nančnej komisie Dušan Vinčur: 
„My chceme Dom služieb predať, ale 
za pôvodnú ani znížené ceny nebola 
zastaraná budova predajná. K štvrté-
mu kolu súťaže dochádza preto, pre-
tože trhová hodnota každej budovy 
je len taká, akú je ochotný zaplatiť 
investor. Okrem fi nančnej stránky je 
podstatný aj prínos k oživeniu centra 
mesta.“                                                 -kel-

Matky s deťmi v ťažkej životnej 
situácii nájdu v našom meste nové 
útočisko. Pálkovo centrum, okrem 
krízového bývania, poskytne už 
čoskoro svoje priestory aj matkám 
s deťmi bez strechy nad hlavou. 
Služby centra by sa mali rozšíriť 
o poradenstvo týraným ženám. 

Krízové stredisko Pálkovo cen-
trum je na Slovensku ojedinelým 
zariadením, ktoré komplexne po-
skytuje poradenstvo aj pomoc for-
mou bývania deťom z problémo-
vých rodín. Sťahovanie do nových, 
väčších priestorov v Liptovskej ne-
mocnici s poliklinikou MUDr. Ivana 
Stodolu, ponúklo zriaďovateľovi 
možnosť rozšírenia pôsobnosti 
a spojenia so strediskom núdzo-
vého bývania pre matky s deťmi. 

„Je to výsledok našej vízie spred 
asi dvoch rokov, kedy sme chceli 

Z novembrového rokovania mestského zastupiteľstva

Nové útočisko pre matky s deťmi
spojiť dve pracoviská a prednostne 
sa venovať deťom a rodine. Dočasný 
domov tu nájde osem maloletých 
detí a bývať tu môže šesť klientov, 
najmä matky s deťmi. Nevyhýbame 
sa ani tomu, aby klientmi boli osoby 
z detských domovov,“ povedal Peter 
Huťan, riaditeľ centra.

Poradenstvo aj pre obete 
domáceho násilia

Plány do blízkej budúcnosti ho-
voria o zriadení špecializovaného 
poradenstva pre obete domáceho 
násilia s využitím nórskych fondov. 
„O zariadení, ktoré takto komplex-
ne rieši  otázky sociálnej sféry, sme 
nepočuli ani v rámci Európy. Naše 
aktivity sú aj o prevencii medzi mla-
dými ľuďmi, kde formou prednášok 
hovoríme o sociálnych otázkach 
priamo z praxe. Ide najmä o oblasť 

drogovej závislosti, chceme hovoriť 
o príprave do manželského života, 
o vhodnom výbere partnera atď. To 
je práve tá nadstavba, ktorú nikto 
na Slovensku nevykonáva,“ uviedol 
Ján Palider, odborný vedúci krízové-
ho strediska.

V Žilinskom samosprávnom  kraji 
pôsobí 26 účelovo zriadených cen-
tier, ktorých zriaďovateľom je vyšší 
územný celok (VÚC). V nich nachá-
dza pomoc 3 500 obyvateľov kraja. 
Pomocnú ruku podalo aj mesto 
Liptovský Mikuláš. „Pálkovo centrum 
sídlilo doteraz v mestskej budove, 
ktorá sa ukázala z hľadiska rozširo-
vania pôsobnosti ako priestorovo 
nepostačujúca. V novej budove sme 
im s radosťou poskytli zariadenie no-
vých miestností,“ doplnil primátor 
mesta Alexander Slafkovský.          

                                    Slávka Kellová
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Nejasnú dvojicu previaza-
ných zmlúv z roku 2008 senát 
krajského súdu v Žiline ozna-
čil za neplatnú. Trojica členov 
predstavenstva Liptovskej vo-
dárenskej spoločnosti na čele 
s exprimátorom Jánom Blchá-
čom ich podpísala s družstvom 
Obnova. Trvať mali až do ro-
ku 2050. Mnohí akcionári vo-
dární sa o zmluvách dozvedeli 
až na konci roka 2010.

Prvú z dvojice zmlúv podpísal 
predseda predstavenstva Liptov-
skej vodárenskej spoločnosti (LVS) 
a vtedajší primátor Liptovského 
Mikuláša Ján Blcháč spolu s ďalším 
členom predstavenstva v augus-
te 2008. Druhá nasledovala v ok-
tóbri 2008, miesto exprimátora 
sú pod ňou podpisy iných dvoch 
vtedajších členov predstavenstva 
vodární. Jedna sa týkala 42-roč-
ného nájmu pozemkov v areáli 
LVS pre novovzniknuté družstvo 
Obnova. Cena za prenájom takmer 
sedemtisíc štvorcových metrov 

pozemkov bola určená na sumu 
tri centy (0,03 eur) ročne. Druhá 
súvisiaca zmluva mala takisto tr-
vať do roku 2050 a vodárne mali 
podľa nej Obnove dodávať kal, 
ktorý produkujú. Obe zmluvy sú-
viseli s plánom družstva Obnova 
vybudovať na vodárenských po-
zemkoch v Liptovskej Ondrašovej 
neďaleko akvaparku spaľovňu.

O tom, že predstavenstvo vo-
dární podpísalo dvojicu zmlúv sa 
veľká časť akcionárov LVS dozve-
dela až po dvoch rokoch. „Družstvo 
Obnova získalo územné rozhod-
nutie pre stavbu spaľovne, proti 
ktorému bolo podané odvolanie 
a  vlastne tak vyplávali zmluvy 
na povrch,“ vysvetlil Miroslav Tri-
zna, generálny riaditeľ LVS. Na jej 
čele stojí od januára 2011.

„Zmluvy boli podľa našich ana-
lýz pre spoločnosť ekonomicky, 
ale hlavne strategicky nevýhod-
né. Predmetné pozemky musia 
zostať rezervou pre budúci rozvoj 
čistiarne odpadových vôd. Určite 

nesmú ísť z rúk vodární,“ hovorí. 
„Za diskutabilnú sme považova-
li aj stanovenú cenu, ktorú mali 
vodárne za kal dostávať. Taktiež 
spôsob delenia prípadného zisku 
z tepla, ktoré mala prevádzka spa-
ľovne produkovať, mal tiež viacero 
otáznikov,“ dopĺňa M. Trizna. 

Zmluvy sú ako celok neplatné
Predstavenstvo na čele s Jánom 

Blcháčom sa tri dni po prehratých 
komunálnych voľbách v novembri 
2010 pokúšalo uzavrieť s Obno-
vou ešte jednu zmluvu. Plán zriadiť 
v prospech tohto družstva vecné 
bremeno na časť pozemkov LVS 
však nevyšiel a kataster ho na listy 
vlastníctva nezapísal.

„V priebehu prvých mesiacov 
roka 2011 sme sa pokúšali s Ob-
novou dohodnúť na zmene dis-
kutovaných častí oboch zmlúv. 
Ku konsenzu nedošlo,“ vysvetlil 
Alexander Slafkovský, predse-
da predstavenstva LVS. „Dali 
sme preto obe zmluvy na súd,“ 

dopĺňa primátor L. Mikuláša. 
Senát krajského súdu v Žiline 

vo štvrtok 24. októbra vyriekol or-
tieľ, že zmluvy sú ako celok neplat-
né. Súd mal k dispozícii aj protokol 
z kontroly od Úradu pre verejné 
obstarávanie. Družstvo Obnova 
sa voči rozsudku odvolať nemôže, 
môže sa už len pokúsiť o dovolanie 
na Najvyššom súde SR. J. Blcháč 
pre TV Liptov na rozhodnutie súdu  
reagoval, že si treba počkať na do-
ručenie rozsudku. „Podľa mojich 
informácií súd neuznal ani jeden 
argument, na základe ktorého na-
vrhovali vodárne zrušiť tieto zmlu-
vy. Jediný argument, ktorý použili 
je, že malo byť urobené verejné 
obstarávanie,“ povedal exprimátor.

„Náš názor nezávislé inštitú-
cie potvrdili. Nehospodárnosť, 
podozrivé zmluvné podmienky 
a jednostrannosť – to boli základ-
né námietky, ktorými sme tri roky 
argumentovali,“ dodal Alexander 
Slafkovský v súvislosti s ukonče-
ným sporom.                               -leh-

Súd stopol dvojicu zmlúv Liptovskej vodárenskej spoločnosti

Pripomenuli si Nežnú revolúciu
Udalosti  spred 24 rokov si pripomenuli aj v našom meste. 

Položením kvetov a zapálením symbolických sviečok si pred-
stavitelia mesta zaspomínali presne v deň pražských protestov 
na  Nežnú revolúciu, ktorá bola počiatkom politického prevratu 
v bývalom Československu.  

Začiatok osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu v centre Liptova 
patril v nedeľu 17. novembra ekumenickým službám Božím v evanje-
lickom kostole na Ulici J. Tranovského.

Spomienkové zhromaždenie malo už tradične ešte tri zastavenia. 
Primátor Alexander Slafkovský spolu so svojim zástupcom Jozefom 
Repaským zavesili kyticu k pamätnej tabuli Mikulášskych demokratov. 
Je umiestnená na budove, v ktorej sa organizátori revolúcie v meste 
z Verejnosti proti násiliu (VPN) v novembri 1989 stretávali. O kúsok 
ďalej, na budove Župného domu, položil spolu s primátorom kyticu 
k pamätnej tabuli obetiam pomocných technických práporov (PTP) 
zborový farár evanjelickej cirkvi Vladimír Ferenčík. Je to prvá tabuľa 
venovaná členom PTP, kam začiatkom 50. rokov minulého storočia 

vtedajší režim posielal predovšetkým svojich odporcov na nútené práce.
Zapálením sviečky ako symbolu večného svetla sa účastníci zhro-

maždenia zastavili pri soche básnika a buditeľa Janka Kráľa. Ten sa 
v meruôsmych rokoch 19. storočia taktiež zasadzoval za spoločenské 
a politické zmeny.                                                                                       -kel-  

Liptovský Mikuláš je štvrtým 
najkrajším slovenským mestom. 
Rozhodli o  tom ľudia, ktorí dali 
svoj tip v elektronickom hlasovaní 
cez portál Slovak region. Od apríla 
do októbra tohto roka dostal Lip-
tovský Mikuláš viac ako 19-tisíc 
hlasov. 

Získal tak čestné štvrté miesto 
za Turčianskymi Teplicami, Bardejo-
vom a Púchovom, ktorému zabez-
pečilo prvensto viac ako 37-tisíc 
hlasujúcich. V prvej desiatke cen-
trum Liptova predbehlo aj také 
mestá ako Nitra, Bojnice a Trenčín.

Zvyšné dve liptovské mestá sa 
umiestnili v prvej stovke. Mesto 
Ružomberok na 94. priečke a Lip-
tovský Hrádok skončil o tri miesta 
ďalej. Do  hlasovania sa spoloč-
ne zapojilo 140 miest z  celého 
Slovenska.

Ľudia mohli hlasovať aj za naj-
krajšiu obec. V tejto kategórii podľa 
výsledkov dominuje západoslo-
venská obec Komjatice. Z Liptova 
sa najvyššie umiestnil Litovský Ján, 
ktorý počtom hlasov získal 48. po-
zíciu. Takmer tesne za ním skončila 
obec Svätý Kríž na 50. mieste.   -kel-    

Upozornenie vodičov na zimnú 
údržbu komunikácií

Zimné obdobie a s ním spojené padanie snehu spôsobuje 
nemalé problémy s údržbou ciest, miestnych komunikácií a chod-
níkov a zabezpečovaním ich schodnosti a zjazdnosti. 

Dovoľujeme si týmto požiadať všetkých majiteľov a držiteľov 
motorových vozidiel a prívesných vozidiel bývajúcich v rodinných 
a bytových domoch, aby hlavne  v aktuálnom čase pa-
dania snehu parkovali a odstavovali svoje motorové vozidlá 
mimo jazdných pruhov pozemných komunikácií a chodníkov 
a umožnili tak mechanizmom a pracovníkom zabezpečujúcim 
údržbu komunikácií bezproblémový prístup a možnosť kvalit-
ného a rýchleho výkonu zimnej služby k spokojnosti všetkých 
užívateľov pozemných komunikácií. Ďakujeme za spoluprácu.  

(-vps-) 

Naše mesto patrí medzi 
najkrajšie na Slovensku
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V  priebehu prvých týždňov 
roka 2014 by sa malo uskutočniť 
žrebovanie o nových 47 nájom-
ných bytov. Mesto ich získa od in-
vestora, ktorý kúpil a v súčasnosti 
rekonštruuje bývalú vojenskú uby-
tovňu na ulici Čs. brigády, takzvanú 
Dominantu. „Ide o byty s menšou 

podlahovou plochou. Cenovo bu-
dú preto dostupnejšie a vhodné aj 
pre mladé rodiny alebo samostat-
ne žijúcich dôchodcov,“ povedal 
primátor Alexander Slafkovský.

Celkovo bude v zrekonštruova-
nej Dominante 67 bytov. Dvadsať 
z nich – s vyšším štandardom, si 

investor ponechá pre vlastné účely. 
Okrem toho v objekte pribudnú 
priestory vhodné pre obchod, 
služby či kancelárie. „Komisia so-
ciálna a bytová má teraz úlohu zo 
všetkých viac ako 220 žiadateľov 
o mestské nájomné byty spĺňa-
júcich kritériá vybrať vhodných 

uchádzačov. Spomedzi nich potom 
vyžrebuje 47 nových nájomníkov,“ 
vysvetlil primátor. „Naša fi lozofi a 
je jasná. Byty sú určené pre našich 
občanov s pravidelným príjmom, 
teda takých, ktorí budú schopní 
hradiť nájomné včas a pravidelne,“ 
uviedol.                                           -leh-

Nových 47 bytov hľadá svojich nájomníkov

ale opravené a plne funkčné vybavenie detských ihrísk z iných častí 
mesta,“ prezradil Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieb. 
Vstupná investícia z rozpočtu mesta bola 2-tisíc eur.                       -kel-

Deti zo sídliska Nábrežie môžu využívať nové ihrisko, vybudova-
né na Vrbickej ulici. Najmenším obyvateľom mesta sú v takzvanej 
Rázusovie uličke k dispozícii preliezky a futbalové ihrisko. 

„Vybudovaním ihriska sme reagovali na podnety obyvateľov sídlis-
ka, ktorí sa sťažovali, že deti z Rázusovie uličky im poškodzujú vyba-
venie veľkého detského ihriska pri Váhu,“ reagoval viceprimátor Jozef 
Repaský. „Tamojšie deti navyše zasahovali do cestnej premávky a tým 
ohrozovali svoj život i okoloidúcich vodičov. Takto sa ich pozornosť 
sústreďuje na priestor mimo cesty,“ dodal.

Ihrisko s hojdačkami, kolotočom, detským domčekom a ‚lezeckou‘ 
stenou dopĺňa spevnená futbalová plocha. „Využívať môžu aj dve 
železné bránky, ktoré si strážia. Poskytli sme tu staršie, vyradené 

Na Nábreží pribudlo nové detské ihrisko

Počas októbra navštívili 
predstavitelia liptovskomiku-
lášskej samosprávy jedenásť 
mestských častí. Na hovoroch 
s občanmi, ktoré sa každoroč-
ne konajú v jesennom obdo-
bí, diskutovali obyvatelia so 
zástupcami mestských častí 
a vedením mesta na najpálči-
vejšie témy.  

Tento rok sa pravidelné 
stretnutia začali 7. októbra s oby-
vateľmi mestských častí Andice 
a  Benice. Tieto mestské časti 
dlhodobo trápi nízka frekven-
tovanosť autobusových spojov 
a  iba občasné zametanie ulíc. 
Špeciálnym želaním obyvateľov 
je zriadenie posilňovne za pomo-
ci mesta.

V  Palúdzke sa hovorilo 
o  neupratanom priestranstve 
a potkanoch v okolí tunajšieho 

obchodného domu. Obča-
nia požadujú vyriešiť i  nie-
koľko miestnych dopravných 
problémov či opravu výtlkov 
na štátnych cestách. V mestskej 
časti Staré Mesto zúčastnení 
obyvatelia hovorili o zlom stave 
viacerých chodníkov a  ciest, 
žiadali pamätník na  bývalom 
židovskom cintoríne, ktorý 
má mesto v  pláne vybudovať 
na  budúci rok a  poukázali 
na problém konzumácie alkoholu 
na verejných priestranstvách.

Na Nábreží a vo Vrbici boli 
najdiskutovanejšou témou zhor-
šujúce sa problémy so spoluna-
žívaním s rómskou komunitou 
vo Vrbici. Zúčastnení požiadali 
o rekonštrukciu Základnej školy 
Aurela Stodolu a  dôslednejšie 
opravy výtlkov. V Liptovskej On-
drašovej sa hovorilo o splnených 

požiadavkách obyvateľov a sú-
časných plánoch a aktivitách mes-
ta. Tamojším obyvateľom chýba 
funkčný rozhlas a väčšie detské 
ihrisko. Reč padla aj na najdis-
kutovanejšiu tému tohto roka 
- heliport,  ale aj chodník, ktorý 
by chceli nasmerovať priamo 
k akvaparku.

V Okoličnom sa občania do-
zvedeli viac o plánovanej rekon-
štrukcii základnej školy a zazneli 
opätovné sťažnosti na zlý stav 
ciest a  chodníkov. Vyriešiť by 
chceli prístup pre peších k no-
vootvorenému zbernému dvoru 
odpadov. Obyvateľov sídliska 
Podbreziny najviac zaujímalo 
odovzdanie správy bytov z rúk 
Bytového podniku súkromnej 
spoločnosti a parkovacia otázka.

V Ploštíne a Iľanove sa obča-
nia taktiež zaujímali o spustenie 

mestského rozhlasu, o podrob-
nosti ohľadom pomenovávania 
ulíc, pripomienkovali poriadok 
a úpravu verejných priestranstiev 
a žiadali opravy miestnych ciest 
a chodníkov. Záver jesenných ho-
vorov patril za najsilnejšej účasti 
obyvateľom Bodíc a Demänovej, 
ktorí si vyžiadali spustenie rozhla-
su, dokončenie protipovodňo-
vých opatrení, opravy ciest, viac 
kontajnerov a lavičiek či lacnej-
šie využívanie kultúrneho domu 
v Bodiciach na športové aktivity.

Niektorými pripomienkami 
a návrhmi občanov sa bude ve-
denie mesta zaoberať ešte tento 
rok, ďalšie sa bude snažiť vyriešiť 
v budúcom v závislosti od rozpoč-
tu. Kvôli niektorým sťažnostiam 
bude mesto oslovovať alebo ur-
govať iné samosprávne a štátne 
inštitúcie.                                    -kel-

Jesenné hovory s občanmi priniesli nové podnety

Autobusové spoje mestskej 
autobusovej dopravy v našom 
meste prejdú v polovici decem-
bra tohto roka zmenami. Ruše-
nia spojov sa cestujúci obávať 
nemusia. V novom grafi kone pri-
budnú linky na Kamenné pole. 

Ku zmenám v dopravnom po-
riadku mestskej autobusovej do-
pravy dôjde celoplošne na celom 
území Slovenska. Nový dopravný 
poriadok začne aj v Liptovskom 
Mikuláši platiť od 15. decembra 
tohto roka. „Pri tvorbe cestovných 

poriadkov vychádzame z požiada-
viek, ktoré dostaneme od občian-
skych klubov, poprípade fi riem či 
samospráv. Najväčší dôraz pri tom 
kladieme na prispôsobenie sa hro-
madnej dopravy k odchodom a prí-
chodom vlakov, najmä rýchlikov, 
samozrejme, v závislosti od kapa-
citných možností vozového parku,“ 
vysvetľuje Jozef Sivák, vedúci pre-
vádzky dopravy SAD Liorbus. 

Do  nového grafikonu boli 
zapracované aj požiadavky lip-
tovskomikulášskej radnice, ktorá 

na základe podnetov od obyvate-
ľov mesta potrebovala rozšíriť au-
tobusové linky na Kamenné pole. 
„Okrem existujúcich spojov vedených 
na linkách do Bodíc a z Podbrezín 
do Tesca, budú presmerované dva 
spoje, ktoré budú zabezpečovať do-
voz cestujúcich do práce a z práce,“ 
približuje Ľubomír Hán, vedúci od-
delenia dopravy mestského úradu. 

Nové linky budú počas pra-
covných dní jazdiť z  Podbrezín 
o  8:05 h smerom na  Kamenné 
pole a o 8:10 h počas víkendu. Vo 

večerných hodinách pribudnú spo-
je z autobusovej stanice (o 20:20 h) 
cez Kamenné pole (o 20:26 h) až 
na sídlisko Pobreziny.                    -kel- 

V decembri začne platiť nový grafi kon mestskej autobusovej dopravy
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Plaváreň bude zatvorená
Oznamujeme obyvateľom mesta, že v  dňoch 20., 21., 22. 

a 23. decembra 2013 bude krytá plaváreň v Liptovskom Mikuláši 
zatvorená. Dôvodom je výmena vody vo veľkom bazéne a údržba. 
Zatvorená bude aj počas vianočných sviatkov od 24. do 26. de-
cembra, 31. decembra a 1. januára.                                                 -vps-

Začali ako dvanásťčlenný 
podnikový orchester v Liptov-
skom Hrádku a dnes ich pozýva-
jú na všetky významnejšie podu-
jatia v okrese. Reč je o Mestskom 
dychovom orchestri Liptovský 
Mikuláš, ktorý začal svoju histó-
riu písať už v roku 1973. 

O vznik dychového orchestra 
sa pričinila Tesla L. Hrádok, ktorá 
chcela na svojich podnikových 
podujatiach vlastných hudob-
níkov. „Oslovil ma pán Richter, 
vtedajší riaditeľ, pretože som 
vedel hrať na hudobný nástroj. 
Spočiatku som sa zdráhal, no keď 
mi za účasť v skupine sľúbili byt, 

nemal som nad čím uvažovať, ča-
kali sme už totiž prírastok,“ zaspo-
mínal s úsmevom zakladajúci člen 
orchestra Ľubor Patsch, ktorý stojí 
pri orchestri celých štyridsať ro-
kov. „Pri nás vyrástla nová generá-
cia a ďalšiu vychovávame, pretože 
máme medzi sebou len 16-ročné-
ho šikovného hudobníka, ktorý 
s nami chodieva na vystúpenia,“ 
prezradil Ľ. Patsch, súčasný vedúci 
a dirigent orchestra.

V súčasnosti má hudobné te-
leso devätnásť stálych a štyroch 
hosťujúcich členov z horného aj 
stredného Liptova. Pri jeho zrode 
stálo dvanásť hudobníkov, ktorí 

v roku 1979 získali do svojich ra-
dov vynikajúceho dirigenta, skla-
dateľa a upravovateľa skladieb 
Františka Horáka. Ten pozdvihol 
kvalitatívnu úroveň orchestra. 
Hrádocká dychovka sa zaradi-
la do čelnej skupiny najlepších 
orchestrov v okrese a neskôr aj 
v stredoslovenskom regióne.

Po roku 1993, keď ostali v Lip-
tove len dva životaschopné or-
chestre, chytili hrádockí hudobníci 
druhý dych, obohatili svoj reper-
toár o  nové smery a  prekročili 
zaužívané konvencie. Pod hlavič-
kou mesta Liptovský Mikuláš za-
čal dychový orchester vystupovať 

od  novembra 2003 a  odvtedy 
sa bez neho nezaobíde takmer 
žiadna mestská slávnosť či iné 
významnejšie udalosti v okrese.

Za štyridsať rokov svojej exis-
tencie odohrali členovia dychov-
ky asi 1 800 vystúpení. Jedno 
z posledných absolvovali vo štvr-
tok 7. novembra v liptovsko-mi-
kulášskom Dome kultúry, kde 
so svojimi priaznivcami oslávili 
okrúhle výročie. Primátor mesta 
Alexander Slafkovský odovzdal 
Ľuborovi Patchsovi striebornú 
pamätnú medailu mesta a ďa-
kovný list za dlhoročnú prácu 
a obetavú starostlivosť.        -kel-

Mestský dychový orchester oslávil štyridsiatku

V dňoch  28.10. až 29.10.2013 Základná škola s materskou školou 
Demänovská ulica ožila farbami jesene. Žiacka školská rada v spolu-
práci so školským klubom detí usporiadala jesennú výstavu ovocia 
a zeleniny spojenú s ochutnávkou zeleninových nátierok a kúskov 
ovocia. 

Na svoje si prišli malí aj veľkí obdivovatelia záhradkárskych aktivít, 
vo vystavenom sortimente bolo možné vzhliadnuť rôzne druhy ovocia 
a zeleniny rôznych tvarov, farieb a veľkostí. Pani jeseň nešetrila svojimi 
darmi. Výstavku obohatili práce z prírodných materiálov – vyrezávané 
tekvice, gaštany, listy. Cieľom výstavy bolo prehĺbiť u žiakov záujem 
o prírodu, zdravú výživu a estetické cítenie. Žiaci vďaka vystaveným 
exponátom objavili čaro plodov a jesennej prírody.

Mgr. Anna Duchoňová, ZŠ Demänovská ulica 

Jesenné inšpirácie žiakov z Palúdzky

Začiatkom leta bola otvore-
ná nová adrenalínová atrakcia 
v areáli Aquaparku Tatralandia 
– unikátny simulátor lietania 
Superfly Tatralandia. Táto je-
dinečná atrakcia existuje len 
v 15 krajinách sveta a Slovensko 
sa stalo ďalšou z nich.  Superfl y 
simulátor  pracuje  na princípe 
vertikálneho prúdenia vzduchu, 
ktorý prekonáva zemskú príťaž-
livosť osôb v simulátore. Srdce 
simulátora tvorí letová komora 
s priemerom 4,3 metra a celko-
vou výškou 14 metrov, z  kto-
rých 5 metrov je presklených.  
Vzduch tu prúdi  rýchlosťou až 
do 290 km/h, čo je viac ako pri  
reálnom  voľnom  páde.  

Výsledným efektom je po-
cit  lietania alebo vznášania sa, 

Superfl y, simulátor voľného pádu, je veľkou atrakciou Liptova

rovnako ako pri zoskoku z lie-
tadla.  Počas samotného lieta-
nia je možné pomocou zmeny 
polohy tela robiť rôzne „fi gúry“ 

a  precvičiť si svaly ako pri žiad-
nej inej atrakcii.  Profesionálni 
športovci prirovnávajú lietanie 
v simulátore k jóge vo vzduchu. 

Táto atrakcia je určená širo-
kej verejnosti bez akýchkoľvek 
skúseností či športovcom, ktorí 
už absolvovali zoskok z lietadla. 
Lietanie v  simulátore si môžu 
vyskúšať  aj deti od  4 rokov, 
resp. od výšky 110 cm, či imobil-
ní ľudia, ktorí takto môžu zažiť 
voľnosť z pohybu. V bezpečnej 
výške a pod neustálym dohľa-
dom inštruktorov možno takto 
prežiť niekoľko minút lietania, 
pričom už základný balíček lie-
tania v simulátore zodpovedá 
3 - 4 zoskokom z lietadla z výšky 
štyritisíc metrov. Každý klient ab-
solvuje pred svojim letom krátke 
školenie s inštruktorom, kde sa 
zoznámi s tým, čo ho čaká, do-
stane základnú prípravu  a obdrží 
kompletný výstroj.                   -pr-
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Tento rok si pripomíname 
740. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci Palúdzka, ktorá 
je od roku 1960 súčasťou Lip-
tovského Mikuláša. Pri tejto 
príležitosti vydali Dom Matice 
slovenskej v Liptovskom Miku-
láši a Múzeum Janka Kráľa pub-
likáciu Z dejín obce Palúdzka. 

„Brožúra na  osemdesiatich 
stranách približuje dejiny obce 
a  históriu rodu Paluďaiovcov 
(Palugyayovcov). Čitateľ sa v nej 
dozvie viac o najstaršej histórii, 
cirkevných dejinách,  školstve, 
hospodárskom živote v  obci, 
športe, kultúrnych pamiat-
kach alebo histórii nemocnice,“ 

približuje Iveta Blažeková, spo-
luautorka publikácie. Nechýba 
tu stať o udalostiach počas prvej 
a druhej svetovej vojny. Druhá 
polovica brožúrky je venovaná 
významným palúčanským rodá-
kom. „K jedným z najznámejších 
Paluďaiovcov patril Jakub Michal 
Paluďai (1819 – 1886), ktorý sa 
stal zakladateľom fi rmy na výrobu 
a obchodovanie s vínom. Od roku 
1844 vlastnil hostinec v Bratislave 
U zeleného stromu, dnes hotel Car-
lton. Do konca storočia sa fi rma 
stala najväčším veľkoobchod-
ným podnikom s vínom v celom 
Uhorsku. Víno s rodovým erbom 
a s názvom Palugyay et Söhne aj 

šampanské značky Château Palu-
gyay s úspechom vyvážali do celé-
ho sveta,“ prezradila I. Blažeková.  

Novopečenú publikáciu 
predstavili verejnosti  v nedeľu 
11. novembra na stretnutí s pa-
lúčanskými jubilantmi. Anny 
Šmelkovej, bývalej pracovníčky 
múzea.  Autorsky sa na nej po-
dieľali bývalá pracovníčka mú-
zea Anna Šmelková, historici 
Peter Vítek, Oldřich Vaněk a Ive-
ta Blažeková. Väčšinu fotografi í 
poskytol pre publikáciu Štátny 
archív v Liptovskom Mikuláši, 
ako aj Múzeum Janka Kráľa a sú-
kromné zbierky. Brožúru Z dejín 
obce Palúdzka je možné zakúpiť 

v Múzeu Janka Kráľa alebo v Do-
me Matice  slovenskej.              -ib-

Vyšla nová publikácia z histórie mestskej časti Palúdzka

Viac ako jedno desaťročie trvalo historikovi Ferdinandovi 
Uličnému napísanie rozsiahlej štúdie z dejín Liptova. Vzácny ru-
kopis, zachytávajúci zhruba tisíc rokov zo života našich predkov, 
by mal v budúcom roku vyjsť aj v knižnej podobe. 

Ferdinand Uličný je historikom, ktorý okrem množstva publikácií 
a vedeckých prác knižne spracoval históriu Liptovského Mikuláša, 
rodného Ploštína či dejiny osídlenia Zemplína, za ktoré sa mu v ro-
ku 2002 dostalo najvyššieho vedeckého ocenenia. V 60-tych rokov 
vydal vlastivedný zborník o osídlení Liptova. V najnovšom počine si 
dal za úlohu detailne priblížiť jednotlivé aspekty zo života Liptákov 
od charakteristiky obyvateľstva, opisu jednotlivých vrstiev, stravo-
vania, obliekania, náboženstva až po humornejšie kapitoly, ktoré 
približujú hygienu, významnejšie krádeže, požiare, opilstvo, kartárstvo, 
cudzoložstvo či nadávky, ktoré súviseli s každodenným životom našich 
predkov. „Doložiť život Liptákov na základe historických prameňov som 
považoval za svoj morálny záväzok. Celých pätnásť rokov som zbieral 
materiál, ktorý som spracoval do pomerne rozsiahleho rukopisu,“ povedal 
historik Ferdinand Uličný. 

Nové fakty o dejinách Liptova 
O jedinečnosti tejto práce svedčí fakt, že žiadny z doterajších bá-

dateľov histórie nepreskúmal tak podrobne život obyvateľstva určitej 
časti Slovenska na tak širokej časovej osi. „Spracovaný materiál prináša 
svetlo na nezodpovedané otázky v dejinách Liptova a vyvracia viaceré 
nepresné teórie starších historikov. Výsledná práca je takto výnimočná 

nielen v kontexte Liptova, ale aj celého Slovenska,“ zhodnotil úsilie 
F. Uličného historik Peter Vítek, riaditeľ liptovskomikulášskej pobočky 
Štátneho archívu v Bytči. 

Vo svojej práci sa Ferdinand Uličný zameral aj na momenty, ktorým 
slovenské historické práce nevenujú takmer žiadnu pozornosť. „Je to 
napríklad oblasť životného prostredia. Len málokto vie o zásahu človeka 
do prírody v období od 14. storočia do prvej polovice 15. storočia, kedy 
zmizol takmer celý les z Liptovskej kotliny, preto ho museli následne  
vysádzať,“ prezradil autor útržky svojej práce.  

Spolupráca pri vydaní knihy
S myšlienkou knižného vydania liptovských reálií prišla Komunitná 

nadácia Liptov (KNL), ktorá tak ostáva verná svojmu poslaniu zviditeľ-
ňovať a podporovať činnosť a tvorbu osobností z Liptova. „Pán Uličný 
nás zaujal nielen ako uznávaný historik, ale jeho dielo, ktorému venoval 
značnú časť života, púta skutočne veľkú pozornosť. Chceme spojiť sily 
ľudí z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí prejavia aj fi nančnou podpo-
rou záujem o budovanie skutočných hodnôt. Veľmi radi sa zúčastníme 
a podporíme tvorbu knihy, ktorá bude ojedinelým zjavením v slovenskej 
tvorbe,“ uviedla Ivica Multáňová z KNL. 

„Verím, že v budúcom roku sa nám spoločnými silami túto publi-
káciu podarí dostať na verejnosť a medzi študujúcu mládež, ktorá by 
ju mohla používať ako doplnok ku štúdiu našej histórie a regionálnej 
výchovy,“ zdôraznil plány nielen mikulášskej samosprávy primátor 
mesta Alexander Slafkovský.                                                                       -kel-

Ferdinand Uličný zostavil rozsiahlu štúdiu z dejín Liptova

Projekt Aktívne starnutie seniorov  
v meste Liptovský Mikuláš

Začiatok vzdelávacích aktivít je v projekte schválený na mesiac 
november 2013. Riadiaci orgán od konca septembra posudzuje doku-
mentáciu na dodávku verejného obstarávania. To je dôvod, pre ktorý 
nebolo možné spustiť vzdelávanie už „na ostro“. Projekt však realizu-
jeme podpornými aktivitami, prebieha jeho organizačná príprava, 
príprava metodiky, komunikácia s lektormi, tvorba nových vzdelá-
vacích modulov, tvorba časového harmonogramu, výber účastníkov. 

Záujem o vzdelávanie prejavilo viac ako osemsto obyvateľov 
okresu. Teší nás táto skutočnosť, je to dokonca oveľa viac ako sú 
schválené kapacitné možnosti kurzov. Aby sme uspokojili čo najviac 
záujemcov, žiadame o zmenu projektu, navrhujeme zvýšiť počty 
skupín a účastníkov v tých kurzoch, o ktoré je najväčší záujem. Ak 
bude naša žiadosť schválená, namiesto pôvodných 430 budeme 
môcť uspokojiť 490 frekventantov kurzov. O konkrétnom začiatku 
vzdelávacích aktivít budeme prihlásených záujemcov informovať 
priamo a dostatočne včas.      Anna Rašiová, projektová manažérka

. . . .  
     

  
   

 
 

 
 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva

a prevencie v Liptovskom Mikuláši
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  Liptovský Mikuláš

Nákupné centrum STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš
v

spolupráci so strednými školami v okrese Liptovský Mikuláš

Vás pozýva na

XI. ročník BURZY INFORMÁCIÍ o stredných školách a vybraných zamestnávateľoch
ktorá sa uskutoční dňa

3. 12. 2013 v čase od 9.00 do 17.00 hod.

v priestoroch STOP.SHOP. Liptovský Mikuláš

Účelom burzy informácií o stredných školách je poskytnúť informácie hlavne žiakom 
posledných ročníkov ZŠ a  ich rodičom,  ktoré vedú k správnej voľbe povolania a záu-
jemcom o zamestnanie o voľných pracovných miestach v našom aj v širšom regióne.
PROGRAM :
1. Slávnostné otvorenie  burzy stredných škôl  o 9.00 hodine.
2. Prehliadka expozícií jednotlivých stredných škôl a zamestnávateľov 
od 9.00 do 17.00 hod.
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Klub MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš opäť pozýva v pred-
vianočnom období na  pod-
ujatie Futbal je hra a hrať by 
sa mal človek pre radosť. Tretí 
ročník galavečera sa usku-
toční  v  stredu 4. decembra 
o  17:00 h. v  Dome kultúry.  
O  fi lozofi i podujatia a  o  no-
vinkách sme sa porozprávali 
s Martinom Pohlodom, výkon-
ným riaditeľom klubu.

Aký je cieľ tohto podujatia?
Filozofia podujatia je ne-

zmenená. Zadefi nované sú dva 
primárne ciele. Chceme najmä 
informovať o klubovej činnosti 
v roku 2013. Okrem toho opäť 
vyhodnotíme najlepších hráčov 
už v dvanástich našich kategó-
riách, keďže v tejto sezóne sme 
rozšírili naše kategórie o ženské 
družstvo.

Čo Vás viedlo k organizácii 
podujatia a prečo práve 
v predvianočnom čase?

Chceli sme, aby mikulášska 
verejnosť mala možnosť nahliad-
nuť do „kuchyne“ klubu. Záver 
roka je navyše vo viacerých in-
štitúciách časom bilancovania 
a to nielen v športe. Mesiac 
december je najkrajším 
obdobím v roku, ľu-
dia sú pokojnejší 
a  plní očakávania 
vianočného obdo-
bia. Pre nás je to ide-
álne obdobie na pre-
zentovanie práce klubu. 
Teší ma, že účasť potvrdili vý-
znamné osobnosti slovenského 
futbalu Jozef Kliment – generál-
ny sekretár Slovenského futbalo-
vého zväzu, Peter Dedík – projek-
tový manažér zväzu a Ivan Galád 
– tréner slovenskej reprezentácie 
do 21 rokov.

Pre koho je podujatie prístupné? 
Podujatie je prístupné pre 

všetkých a vstup bude bezplatný. 
Apelujem najmä na rodičov. Je ba-
dať rozdiel na tvári dieťaťa, ktoré-
ho ocko či mamka sú na podujatí 
prítomní. Samozrejme, v pozitív-
nom slova zmysle. Dieťa potrebu-

je cítiť podporu v tom, čo ro-
bí. Futbal je zmysluplnou 

záležitosťou. 

Čo je najväčším 
lákadlom podujatia? 

Najväčším lákad-
lom je prvá cena v tom-

bole, ktorá je novinkou toh-
to podujatia. Bude ňou trojdňový 

zájazd na zápas prvej anglickej ligy 
medzi mužstvami FC Chelsea vs. 
Everton, ktorý sa odohrá 22. feb-
ruára 2014. V cene sú zahrnuté dve 
spiatočné letenky, poistenie a uby-
tovanie v trojhviezdičkovom hoteli 
a doplnkový program v Londýne. 

Komu bude adresovaný 
výťažok z tomboly?

Výťažok z tomboly bude pou-
kázaný na charitatívny účel. Pre 
mňa je najdôležitejšie z celého 
podujatia práve ten odkaz, že 
už deti musíme učiť starostlivosti 
o tých, ktorí to potrebujú najviac. 

Je názov podujatia 
charakteristický a vlastný 
vášmu klubu?

Myslím si, že sa o to v klube 
snažíme. Čo však môžem s isto-
tou povedať, tento názov nie je 
charakteristický pre slovenský 
futbal ako celok. Futbal nevzni-
kol preto, aby si ľudia ubližovali 
či osočovali sa. V  zahraničí je 
každý zápas doslova festivalom! 
Lebo všetci v slovenskom futbale 
sme zodpovední za súčasný stav. 
Všetci, okrem detí! Tie usmerňu-
jeme my, dospelí.  

  -red-

Vycestujte vďaka futbalistom na zápas prvej anglickej futbalovej ligy

Karolína Turčiaková 
vyhrala aj Pohár Liptova

Moderná gymnastika v Liptovskom Mikuláši prežíva rozkvet. 
Svedčia o tom úspechy domácich pretekárok, ktoré svoje kvality 
preukázali v sobotu 16. novembra na 23. ročníku Pohára Liptova 
a Memoriálu Vlasty Fialovej v Liptov aréne v Ráztokách. Najvý-
raznejšie v tejto sezóne rezonuje meno Karolíny Turčiakovej. 

V konkurencii 85 pretekárok z celého Slovenska, Poľska, Rakúska 
a Ukrajiny sa dievčatá z usporiadateľského Športové klubu ŠK Liptovský 
Mikuláš nedali zahanbiť. Na domácej pôde sa medzi juniorkami darilo 
Karolíne Turčiakovej (13), ktorá ako čerstvá držiteľka titulu majsterky 
Slovenska nezaváhala a vybojovala si ďalšie zlato. Za Alexandrou Čecho-
vou z Nitry sa umiestnila ďalšia domáca zástupkyňa Alžbeta Rusnáková.  

Druhé miesto patrí po Petre Brunčiakovej (kategória 1996 a starší). 
Tri 4. miesta získali Romana Králiková (2000), Nikola Verbová (2002) 
a Barbora Hajdučíková (2004), ktorá so svojou partnerkou Adrianou 
Lepišovou si vybojovali strieborné pozície v súťaži dvojíc a trojíc MINI. 
Na treťom mieste skončilo duo Nina Krajčiová a Soňa Miertušová. 

„Tešíme sa peknému umiestneniu našich dievčat, ktoré sa nestratili 
v skutočne silnej konkurencii. Máme ešte chybičky, nad ktorými musíme 
popracovať, ale dúfame, že na budúce to bude ešte lepšie. Ohlasy zahranič-
ných pretekárok boli pozitívne, preto verím, že sa k nám vrátia aj na budúci 

rok,“ povedala organizátorka a zároveň trénerka Tatiana Suchomlinová. 
Svojou účasťou poctil preteky Karol Fiala, syn Vlasty Fialovej zakladateľky 
a patrónky pretekov.                                                                                       -kel- 

Karolína Turčiaková (vľavo), trénerka Tatiana Suchomlinová 
a Romana Králiková.

Začiatkom roka 2014 sa na Mestskom úrade ako zvyčaj-
ne uskutoční ocenenie najúspešnejších športovcov mesta 
Liptovský Mikuláš za predchádzajúci kalendárny rok 2013. 
Nominácie na najlepších športovcov môžete vyplniť a doručiť 
na Mestský úrad v termíne do 15. decembra 2013. Príslušné 
tlačivá nájdete na www.mikulas.sk. Slávnostne ocenených 
bude desať jednotlivcov nad 18 rokov, desať jednotlivcov 
do 18 rokov a 3 kolektívy za kolektívne športy. 

Doručené nominácie vyhodnotí komisia športu a mládeže 
pri mestskom zastupiteľstve. Jednotlivcov za kolektívne športy 

je možné nominovať len v tom prípade, ak sú zaradení v ce-
loštátnej reprezentácii SR a zároveň v danom športe pôsobia 
v klube registrovanom na území Liptovského Mikuláša.

Nominácie športovcov a kolektívov na príslušných tlačivách 
posielajte na e-mailovú adresu l.fi aminova@mikulas.sk alebo 
na poštovú adresu:

Mesto Liptovský Mikuláš, útvar mládeže, športu a kultúry 
Mestský úrad, Štúrova 1989
031 42  Liptovský Mikuláš.                                                  -red- 

Nominácie na športovca mesta za rok 2013 do 15. decembra
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Podľa ustanovenia § 281 až § 288 obchodného zákonníka 
v platnom znení obchodná spoločnosť 

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
so sídlom Revolučná  595, 031 05 Liptovský Mikuláš, 

IČO: 36672441

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy
 na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam:

administratívna budova číslo súpisné 1780,  postavená na pozemku 
KN-C parcela č. 989/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
pozemky  parcela KN-C č. 989/1 zastavané plochy a nádvoria vo vý-
mere 2059 m2 a parcela KN-C č. 989/2 zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 567 m2 katastrálne územie Liptovská Ondrašová, Mesto 
Liptovský Mikuláš, zapísané na liste vlastníctva 1897.

Minimálna požadovaná cena za ktorú sa predmet súťaže ponúka 
na predaj je cena celkom vo výške 433.400,00 EUR v členení: 

     - pozemky vo výmere 2 626 m2           za cenu 133.400,00 EUR
     - stavba administratívnej budovy     za cenu 300.000,00 EUR

Bližšie informácie o nehnuteľnostiach poskytne v pracovných 
dňoch  od 7:00 do 14:30 hod. Ing. Miroslav Kohút na tel. č. +421/ 
0905 453 491, e-mailom: miroslav_kohut@lvsas.sk alebo osobne 
v stanovených hodinách na 2. posch., č. dverí 3.11

Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na internetovej stránke Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
na adrese www.lvsas.sk
Aktuálnosť: do 10.01.2014

Poľský Krakov potvrdil začiat-
kom novembra vo Varšave ofi ciál-
nu kandidatúru na organizovanie 
Zimných olympijských hier 2022 
(ZOH), v ktorej sa počíta aj so Slo-
venskom. V disciplíne alpského 
lyžovania by mali byť hlavným 
dejiskom zjazdovky v nízkotat-
ranskom stredisku Jasná. Infor-
máciu v  stredu 13. novembra 
potvrdil na stretnutí prípravného 
výboru so zástupcami hornolip-
tovských obcí a tamojších urba-
riátov žilinský župan Juraj Blanár.  

Prioritou je v prípade úspe-
chu kandidatúry kvalitná orga-
nizácia ZOH 2022 a zlepšenie 
nielen dopravnej infraštruktú-
ry na cestách D1, R1 a ceste II. 
triedy č. 584, ktorá vedie priamo 

do Demänovskej doliny, ale aj 
infraštruktúry sietí. „Stratégia, 
ktorú sme zvolili nie je mega-
lomanská, to znamená, že ne-
chceme stavať niečo, čo už ne-
využijeme. Chceme skvalitňovať 
to, čo tu už máme. 
V  prvom rade 
musíme zlepšiť 
dopravné spoje-
nie Krakov, Zako-
pane a Jasná,“ po-
vedal Alexander Slaf-
kovský, primátor mesta 
Liptovský Mikuláš, ktoré by malo 
v areáli Akadémie ozbrojených 
síl hostiť olympijskú dedinu.

Dôležitou súčasťou je pri 
organizácii tak veľkého podu-
jatia spolupráca Žilinského 

samosprávneho kraja (ŽSK), do-
tknutých samospráv, prevádz-
kovateľa strediska a miestnych 
urbariátov, ktorých členovia 
sú vlastníkmi pozemkov pod 
lyžiarskymi traťami a  komuni-

káciami, vedúcimi 
do  najväčšieho 
s l o v e n s k é h o 
lyžiarskeho stre-

diska. „Musím 
skutočne oceniť 

ochotu urbárnikov. 
Spolupráca nemôže 

existovať bez vzájomného po-
chopenia a ústupkov,“ zdôraznil 
Juraj Blanár, predseda ŽSK. „Ur-
čite nedovolíme, aby hry výraz-
ným spôsobom zasiahli do kra-
jiny v  zmysle poškodzovania 

životného prostredia. Chceme 
presadiť myšlienku ‚zelených‘ 
olympijských hier,“ dodal.          

Jedným z prvých prípravných 
podujatí budú Majstrovstvá sve-
ta juniorov v zjazdovom lyžova-
ní, ktoré pripravuje Slovenská 
lyžiarska asociácia vo februári 
budúceho roka v Jasnej. Na slo-
venskej strane Tatier sa hovorí 
aj o organizovaní paralympiády 
v tej istej disciplíne, ktorá býva sú-
časťou olympijských hier. O tom, 
ktorá krajina bude hostiť ZOH 
2022 sa rozhodne koncom júla 
2015. Okrem poľského Krakova 
sa o kandidatúru uchádzajú Al-
maty v Kazachstane, ukrajinský 
Ľvov, Peking v Číne, nórske Oslo 
a švédsky Stockholm.              -kel-  

Prípravný výbor ZOH 2022 sa stretol so zástupcami samospráv a urbárnikmi

Hokejbalovú ligu 
vedie Baničné

Mestská hokejbalová liga má za  sebou jesennú časť sezóny 
2013/2014. Deväť víkendov patrilo na Podbrezinách hokejbalu, dva-
násty ročník súťaže pozná svojho jesenného kráľa. Stal sa ním mančaft 

z  ružomberskej mestskej časti 
Baničné, ktorý v  ôsmich zápa-
soch získal štrnásť bodov. Rov-
naký počet má aj druhý tím ligy 
Atour Funky Monkeys, ten má 
ale na konte o jeden odohraný 
zápas viac. 

Tretia priečka patrí partii zvanej 
Black Devils pred víťazom lanskej 
sezóny Green Power. Na posled-
nej desiatej priečke je s jedným 
bodom Old Stars pred nováčikom 
z LM Wings, ktorý má o bod viac.           

 -paš-

Centrum Liptovského Mi-
kuláša ožije ešte intenzívnej-
šou vianočnou atmosférou. 
Na Námestie osloboditeľov 
zavítajú pravé Vianočné trhy, 
ktoré so sebou prinesú vôňu 
a chute tradičného jedla a ná-
pojov. Najväčšou atrakciou 
bude ľadová plocha. 

Stánky s tými najlepšími via-
nočnými dobrotami a suvenírmi 
sa otvoria už 13. decembra. Ce-
lých desať dní budú okoloidúcim 
sprostredkúvať neopakovateľnú 
atmosféru najkrajších sviatkov 
v roku. „Privítali sme iniciatí-
vu agentúry, ktorá sa podujala 

pripraviť podujatie podobne ako 
v iných mestách a oživiť centrum,“ 
uviedol Miroslav Parobek z odde-
lenia marketingu mesta.

Okrem kultúrneho programu 
bude návštevníkom trhov k dis-
pozícii syntetická ľadová plocha, 
na ktorej sa budú môcť dosýta 
vyšantiť milovníci  korčuľovania. 
„Korčule si bude možné zapožičať 
priamo pri klzisku. Pre organizo-
vané skupiny detí z materských 
a základných škôl mesto zabezpe-
čilo korčuľovanie zadarmo,“ dopl-
nila Martina Kaliská z agentúry 
Event Pro.  

-kel-

Vianočné trhy po prvý 
raz aj v našom meste 
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Občiansky servis 
október 2013

Vitaj na tomto svete…
V októbri  2013 sa v Liptov-
skom Mikuláši narodili:
Simona Kontúrová, Adela 
Michalovičová, Alex Slaf-
kovský, Marek Kubo, Emma 
Böhmerová, Tomáš Skubík, 
Hanka Hutková, Richard 
Holuša, Michal Oravec, Filip 
Baláž, Sára Šandová, Dávid 
Blašťák, Filip Klobušiak, Ši-
mon Černoch, Juraj Lube-
lec,  Sára Sopóciová, Sofi a 
Hurtajová, Miroslav Tomko, 
Sebastián Fillo.

œ

To životy sa ich navždy spo-
jili,  pre nich už osve v svete 
miesta niet …
Manželstvo uzavreli:
Róbert Balek – Martina 
Hrebíková, Ing. Ľubor Žák 
– Ing.  Martina Dzúriková, 
Ing. Slavomír Houška – Lucia 
Gajdošová, Rastislav Haraga 
– Lenka Jacková, Miroslav 
Petrik – Katarína Chebe-
ňová,  Dominik Władysław 
Słodki – MUDr. Dušana Paz-
derková, Alojz Burdel – Jan-
ka Krajčová, Miroslav Vrabec 
– Miroslava Saloňová.
 

œ

Je taká chvíľa. Skončí sa život, 
začne spomienka …
Opustili nás:
Ján Petran – 77r., Milan Hli-
ničan – 87r., Stanislav Kan-
dler – 47r., Mária Ondrejková 
– 90r., Božena Velkovová – 
74r., Ing. Štefan Líška – 76r., 
Martina Jurkuliaková – 37r., 
Mária Puchá – 76r., Ondrej 
Majchrák – 86r., Oľga Jurigo-
vá – 79r., Miloš Bobrík – 82r., 
Ing. Kazimír Ševčík – 85r., Mi-
lan Skrutek . 75r. .

Zásobovanie obchodov
Na úvod postrehov z čin-

nosti Mestskej polície sme si 
dovolili venovať pozornosť 
problémom v zásobovaní ob-
chodov na území nášho mesta. 
Zásobovatelia si akosi zvykli 
na to, že príslušníci Mestskej 
polície zhovievavo riešia po-
stup vodičov zásobovacích 
vozidiel pri výkone svojej 
činnosti. Ale aj tolerancia má 
svoje hranice a jej zneužívanie  
musí raz skončiť. Preto uvádza-
me výťah z VZN Mesta Liptov-
ský Mikuláš č. 8/1992. k danej 
problematike.

Prevádzkovateľ vozidla (vo-
dič) je povinný náklad zložiť 
či naložiť čo najrýchlejšie. To-
var, ktorý je potrebné vybaliť 
na  verejnom priestranstve, 
musí byť vybalený okamžite 
po zložení a prepravné oba-
ly musia byť bez prieťahov 
odstránené. Prevádzkovateľ 
vozidla nesmie počas mani-
pulácie s  nákladom ohroziť 
bezpečnosť ostatných užíva-
teľov verejného priestranstva, 
najmä chodcov. Súčasne je 
povinný dodržať obmedzenia 
stanovené miestnou úpravou 
cestnej premávky. 

Po dobu nakladania a skla-
dania nákladu sa zakazu-
je ponechať motor vozidla 
v chode, pokiaľ to nevyžaduje 
bezpečnosť manipulácie (na-
pr. hydraulické ramená, plo-
šiny a pod.) alebo technické 
podmienky prevádzky vozidla. 
Po ukončení manipulácie s ná-
kladom je príjemca povinný 
odstrániť prípadné znečistenie 
verejného priestranstva spô-
sobené touto činnosťou a ak 
je to potrebné z hygienických 
alebo estetických dôvodov, ve-
rejné priestranstvo aj pokropiť 
alebo umyť.

Používanie pyrotechniky
Blíži sa obdobie zimných 

sviatkov a koniec roka, ktoré 
sa vždy vyznačuje používaním 
zábavnej pyrotechniky. A to aj 
napriek fi nančnej kríze v na-
šich domácnostiach, hoci zá-
bavná pyrotechnika nie je aku-
rát lacný špás. Na území mes-
ta Liptovský Mikuláš sa môže 
v čase od 31.decembra 18:00 

hod. do l. januára 03:00 hod. 
používať len zábavná pyro-
technika kategórie 1, kategórie 
2 a kategórie 3 a pyrotechnické 
výrobky na zábavné a oslavné 
účely triedy I a II. V inom čase 
je ich používanie zakázané.

Alkohol opäť úradoval 
Uvedieme len jeden z po-

sledných prípadov, týka sa 
dvoch maloletých vo veku 
12 a 14 rokov, a to dievčat (čo 
už dnes nie je zriedkavosťou), 
ktoré boli nájdené po ohlásení 
občanom z ulice Jilemnického 
dňa 9. 11. 2013, keď sa doslova 
váľali na zemi v stave vysokej 
opitosti v blízkosti mestského 
parku. 

Jedna z  nich mala v  kr-
vi cca 1,5 promile alkoholu 
a druhá viac než 1,8 promile 
a  bolo nutné privolať k  nej 
Rýchlu záchrannú službu, kto-
rá ju previezla na  ošetrenie 
prípadne ďalšie sledovanie 
do nemocnice. Okrem ohro-
zenia vlastného života stojí 
takýto pobyt v nemocničnom 
zariadení asi 350 eur denne. Aj 
toto je snáď adrenalín, ktorý 
sa stal nezmyselne populárny 
medzi mladými ľuďmi? Stojí 
snáď za to zničiť si život?

Čriepky z činnosti MsP
Dňa 24. 10. 2013 o  14:34 

ležal na zemi v značne pod-
napitom stave občan nášho 
mesta z ulice Socháňovej. Pri 
zásahu príslušníkov Mestskej 
polície bol voči príslušníkom 
agresívny a útočný. Zrejme si 
vo svojom stave neuvedomo-
val možnosť obvinenia z trest-
ného činu útoku na verejného 
činiteľa. Občana si prevzala 
na  mieste jeho políciou pri-
volaná manželka a pán bude 
po  vytriezvení predvolaný 
na MsP za účelom podania vy-
svetlenia doriešenia prípadu.

Na ul. Kollárovej sa podari-
lo zlikvidovať hniezdo bezdo-
movcov na pozemku bývalej 
Poľnobanky v spolupráci s ma-
jiteľom budovy a zamestnan-
cov VPS-ky. S odstupom dvoch 
týždňov dňa 30.10.2013  muse-
la Mestská polícia niekoľkokrát 
opakovane zasahovať na tom 
istom mieste, kde už znovu 
prespávali bezdomovci pod 

prinesenými paplónmi. 
Dňa 1. 11. 2013 boli deti 

z neďalekej osady prichytené, 
keď neoprávnene nakladali 
na vozík stavebné odpadové 
(?) drevo zo stavby na Kamen-
nom poli. Rodičia detí sú podľa 
poslednej novely zákona trest-
ne zodpovední za priestupky 
svojich detí. Priestupky malo-
letých sú nahlasované v zmysle 
zákona Úradu práce sociálnych 
vecí a rodiny a sú evidované.

Dňa 3. 11. 2013 odpadla 
na  ul. Hodžovej žena. Bola 
k  nej privolaná Rýchla zá-
chranná služba a  následne 
bola prevezená do nemocnice. 
Mala so sebou aj psa, ktorý bol 
príslušníkmi Mestskej polície 
v  spolupráci s  oprávnený-
mi pracovníkmi umiestnený 
dočasne do útulku na území 
nášho mesta, kde sa o neho 
postarali.

Dňa 7. 11. 2013 bol usku-
točnený na základe oznáme-
nia pozorného občana zásah 
proti agresívnym útočníkom, 
ktorí fyzicky napadli a bili vo-
diča autobusu. Pri zásahu bol 
navodený právny stav a prí-
pad na mieste prevzala štátna 
polícia.

14. 11. 2013 sa pokúsili 
o krádež predmetov zo železa 
majiteľovi pneuservisu v Palú-
dzke neznámi páchatelia. Pri 
čine boli pracovníkmi vyrušení, 
z miesta ušli a zostal po nich 
na mieste naložený vozík.

V období od 14. 10. 2013 
do  13. 11.  2013 bolo prís-
lušníkmi MsP riešených 245  
priestupkov  z  toho na  úse-
ku dopravy 165 priestupkov, 
7 priestupkov proti majetku, 
21 priestupkov proti verej-
nému poriadku, 4 priestup-
ky proti občianskemu spo-
lunažívaniu,  6 priestupkov 
voľne pohybujúcich sa psov,  
6 priestupkov porušenia zá-
kona o  ochrane nefajčiarov, 
5 priestupkov podania alko-
holu, cigariet osobe mladšej 
ako 18 rokov, 23 priestupkov 
pitia alkoholu na  verejnom 
priestranstve, 8 priestupkov 
fajčenia na autobusových za-
stávkach a iné.                    -msp-   

Zo zápisníka Mestskej polície od 14. 10. 2013 do 14. 11. 2013

Skúška sirén
V piatok 13. 12.  2013 o 12.00 h 

bude v Liptovskom Mikuláši 
kontrola skúšky vyrozumenia 
obyvateľstva dvojminútovým 

stálym tónom sirén.
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