
Vážení spoluobčania,
aj uplynulé dni boli jednoznačným dôkazom toho, že Liptovský Mi-

kuláš je mesto, ktoré žije a kde sa dobre žije.
Všetci ešte máme v živej pamäti vydarené Stoličné dni, ktoré na-

vštívili tisícky ľudí nielen z nášho mesta či regiónu, ale z celého Slo-
venska. Teší ma, že sme v Liptovskom Mikuláši mohli privítať aj dele-
gácie z našich partnerských miest, ktoré sa v našom meste, podľa ich
slov, cítili výborne a tešili sa nielen z výbornej ponuky predajcov na tra-
dičných Stoličných dňoch, ale i z kultúrneho programu, ktorý si v his-
torickom centre nášho mesta počas víkendu vychutnali tisícky ľudí.

Počas Stoličných dní sme otvorili aj ďalší ročník čoraz populárnej-
šieho Mikulášskeho leta. Aj počas nadchádzajúcich prázdninových
dní sa obyvatelia a návštevníci nášho mesta môžu tešiť na leto, ktoré
bude v Liptovskom Mikuláši v znamení tanca, rôznorodej kultúry a ne-
odmysliteľnej zábavy. Program sme sa opäť snažili pripraviť tak, aby si
v ňom každý našiel niečo pre seba.

Keď sme pred takmer štyrmi rokmi preberali zodpovednosť za veci
verejné, vám, milí Mikulášania, sme sľúbili, že budeme rozvíjať kultúr-
ne a historické tradície mesta a urobíme všetko pre to, aby to v našom
meste žilo. Aby ste si čo najčastejšie mohli vybrať z bohatej ponuky
programov a zmysluplne tráviť s rodinou voľný čas a aby bol Liptovský
Mikuláš mestom, ktoré má čo ponúknuť aj návštevníkom zo zahraničia.

Som rád, že sa nám toto, podľa vašich reakcií, za ktoré sme vďač-
ní, darí napĺňať. Keď som spomínal Mikulášske leto, tak sme v meste
mali aj takú neoficiálnu „Mikulášsku jar.“ Najmä tí mladší si určite spo-
menú na viac ako vydarenú Street Snow Night – nočnú zábavu na sne-
hu, ktorá bola pokračovateľkou úspešnej letnej varianty tohto úspeš-
ného podujatia. Veľmi dôstojne sme si pripomenuli aj Medzinárodný
deň žien, no nezabúdali sme ani na šport – boli sme dejiskom Škol-
ských Majstrovstiev sveta ISF v cezpoľnom behu základných a stred-
ných škôl a v Bodiciach sme si pripomenuli jubilejný tridsiaty ročník
Behu oslobodenia. S atletikou súvisí aj atletická súťaž pre deti Kinde-
riáda, ktorá sa uskutočnila v areáli Základnej školy Márie Rázusovej
Martákovej na Nábreží.

Naše mesto zažilo jednu z vydarených sobôt aj počas Dňa ozbro-
jených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky – historické cen-
trum mesta zaplnila tá najmodernejšia technika a nechýbali ani súťaže
najmä pre deti. Keď spomínam armádu, s ňou úzko  súvisia aj celoslo-
venské oslavy konca druhej svetovej vojny, ktorých dejiskom bolo prá-
ve naše mesto. Mnohí si ešte teraz určite spomínajú na vynikajúce vy-
stúpenie Sisy Sklovskej či legendárnu českú skupinu Olympic, ktorá
zaplnila naše námestie do posledného miesta. Nezabúdali sme ani na
rodiny – veľmi pestrý program sme pripravili pri príležitosti osláv Dňa
rodiny, v rámci ktorého sme podporili aj celonárodnú kampaň Na ko-
lesách proti rakovine. Potrebnému rozvoju cestovného ruchu nepo-
chybne prispela kampaň Dovolenkuj na Slovensku, ktorú pripravila
Slovenská agentúra pre cestovný ruch a Žilinský samosprávny kraj.

Naši oponenti určite budú namietať, že všetky tieto aktivity financu-
jeme z mestského rozpočtu a mohli by sme ich, v čase krízy, využiť aj
rozumnejšie. Opäť ale budú sklamaní, pretože viaceré z podujatí, kto-
ré som vám spomínal, stáli naše mesto minimum peňazí. Ide napríklad
o spomínané majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu, deň armády či vy-
darené celoslovenské oslavy konca vojny. Financie tiež významne še-
tríme aj prostredníctvom transparentných verejných súťaží.

Prežite ďalšie Mikulášske leto vo vašom Liptovskom Mikuláši.
Váš primátor 
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Leto plné hudby, tanca, horúcej zábavy
a kultúry aj tento rok už tradične uviedlo po-
dujatie Stoličné dni 2010. Počas týchto dní
si mohli občania i návštevníci metropoly Lip-

tova vychutnať pravé jarmočné vône, poko-
chať sa krásou zdobených medovníkov či
pomaškrtiť si na liptovských droboch a iných
dobrotách. Tohtoročný jarmok spríjemnila
prítomnosť ľudových remeselníkov, zaujíma-
vé boli aj ukážky sokoliarov.

„Pripravili sme bohatý kultúrny program.
Doplnili sme ho súťažami nielen pre deti. Ve-
rím, že ako Mikulášania, tak aj turisti a ná-
vštevníci nášho mestečka sa cítili u nás dob-
re nie len počas Stoličných dní, ale dokážu
si tu do poslednej kvapky vychutnať celé
takmer štvormesačné Mikulášske leto. Ja
osobne sa už teraz teším na medzinárodnú
súťaž historických automobilov a motocy-
klov Oldtimer Rallye Tatry, ktorá sa našim

mestom preženie koncom augusta. Odpo-
rúčam aj novinku Mikulášskeho leta – pô-
vodnú slovenskú operu Evanjelium podľa
Jána, ktorú bude možné pozrieť si v evanje-

lickom chráme,“ prezradil primátor
Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Počas tretieho ročníka Mikulášske-
ho leta sa môžu milovníci zábavy a let-
ného oddychu tešiť na tematicky lade-
né víkendy. „Tento rok sme oproti mi-
nulým pripravili bohatšiu ponuku po-
dujatí a širšiu škálu hudobných žánrov.
Potešia sa milovníci folku, rocku, jaz-
zu, popu a folklóru. Tento rok do ná-
šho mesta zavítajú aj hviezdy ako Lu-
cie Bílá, Zuzana Smatanová, Katka
Knechtová a Beata Dubasová. Nebu-
de chýbať ani horúca hudobná noc
v centre mesta- Street music night,“
priblížila Darina Bartková z odboru
stratégie marketingu a regionálneho
rozvoja na Mestskom
úrade v Liptovskom Mi-
kuláši.

Počas folkového víkendu si
prídu na svoje fanúšikovia
country skupiny LOUIZIANA
z Prievidze. Do metropoly Lip-
tova zavíta aj talentovaný slo-
venský spevák Robert Šimek,
ktorý na svojej umeleckej drá-
he stavil na mincu legendy sve-
tovej country a westernovej
muziky Johnnyho Casha.

Revival víkend bude patriť
podujatiu Street music night -
noci plnej hudby a horúcej zábavy. Kino Ni-
colaus odvysiela premiéru Lietajúceho Cy-
priána o tajomnom mníchovi, ktorý kedysi
údajne žil v Červenom kláštore. 

K Víkendu liptovskej hudobnej scény
bude patriť napríklad vystúpenie oravsko-lip-
tovskej metalovej kapely Ariel či domáceho
hudobného rockového kvarteta Rebro. 

Tretí ročník Mikulášskeho leta sa nezao-
bíde bez kapely Chiki-liki-tua alebo skupiny
Old school brothers.

Centrum mesta oživí sochárske sympó-
zium Ambient exterior. Aj toto leto tradične
navštívi mesto Svätý Mikuláš a iné rozpráv-
kové postavy, ktoré vyčaria úsmevy najmä
na tvárach detí. 

Mikulášske leto prinesie vystúpenia cel-
kom 35 hudobných kapiel, folkových a fol-
klórnych súborov. Kultúrni fajnšmekri sa
môžu tešiť na 11 divadelných vystúpení. Na
niekoľko dní sa v meste zastaví aj Bažant ki-
nematograf. Zo siedmich filmových predsta-
vení si môžu filmoví nadšenci vybrať snímku
Líbáš jaho Búh či Kawasakiho ružu alebo
známy film Pokoj v duši. 

Mikulášske leto ukončí v septembri veľ-
kolepý Švábkafest spojený s ukážkami prí-
prav zemiakových jedál, s ich ochutnávkami
a vystúpením skupiny Lojzo. red.

Liptovský Mikuláš ožíva 
Mikulášskym letom a Stoličnými dňami

Odhalením tabule
na pamiatku súdu Jura-
ja Jánošíka na Pongrá-
covskej kúrii otvorili
tento rok radniční z Lip-
tovského Mikuláša už
tretí ročník Mikulášske-
ho leta. Tabuľa pôvod-
ne visela desiatky rokov
na vedľajšej budove
Múzea Janka Kráľa. Po
diskusiách s historikmi
a Krajským pamiatko-
vým úradom však skon-
čila o budovu ďalej.

„V našom meste sa skončila
Jánošíkova 25-ročná životná
púť poznačená zúfalým zápa-
som o sociálnu spravodlivosť
a ľudskú dôstojnosť. A tu, v Lip-
tovskom Mikuláši, sa začala ro-
diť aj legenda o nebojácnom ľu-
dovom hrdinovi, ktorého činy
prežili stáročia. Miestom kona-
nia súdu Jánošíka naďalej ostá-

va práve naše mestečko. Vypo-
čuli sme si však hlas historika
– profesora Ferdinanda Uličné-
ho, a preto sme presťahovali pa-
mätnú tabuľu z jednej budovy
na druhú,“ povedal primátor Ján
Blcháč.

Historik Uličný vyslovil pre-
svedčenie, že nebolo možné,
aby zbojníka súdili v dnešnej bu-

dove Múzea Janka
Kráľa. Tento bývalý
Hanzelyho dom totiž
práve v roku Jánoší-
kovho súdu stavebne
upravovali. V mesteč-
ku sa vtedy nenachá-
dzala iná budova,
v ktorej sa konali
úradné rokovania.
Ostatné domy boli to-
tiž súkromné, meš-
tianske. „Na 99 per-
cent Jánošíka nesúdi-
li v Hanzelyho dome.

Na 99 percent ho súdili v Pon-
grácovskej kúrii,“ vyslovil Uličný
presvedčenie. Stopercentný
dôkaz o určení presného miesta
odsúdenia slovenského zbojní-
ka historici nikdy nenájdu. Ne-
existuje totiž žiadna zápisnica,
ktorá by hovorila o konkrétnom
mieste súdu.

red.

Mikulášske leto otvorili aj odhalením tabule Lampióny 
vysvietili 
mestskú 
záhradu

pri galérii
V mestskej záhrade pri Liptov-

skej galérii P. M. Bohúňa v L. Mi-
kuláši opäť galéria v spolupráci
s VÚC vytvorila projekt Magická
záhrada. Výstava svetelných ob-
jektov predstavuje lampióny z ce-
lého regiónu. Projekt sa koná už
šiestykrát a jeho cieľom je zvidi-
teľniť umenie a kultúru v meste.
Otvárací ceremoniál obohatilo vy-
stúpenie Základnej umeleckej
školy J. L. Bellu, ktorá je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti nášho mes-
ta. Netradičné svetelné lampióny
budú priestory mestskej záhrady
osvetľovať počas Mikulášskeho
leta až do konca augusta. lm.

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Vedenie miestnej radnice už
tradične privítalo počas Stolič-
ných dní 14 členov delegácie
z partnerských miest nášho
mesta. Zástupcovia z fínskeho
Kemi, maďarského Kiskőrö-
sa, poľského Źywca či členovia
delegácie z partnerskej Galanty

prerokovali s predstaviteľmi me-
tropoly Liptova možnosti ďalšej
spolupráce. Výsledkom stretnu-
tia štyroch partnerských miest
by mohlo byť zorganizovanie
spoločných fašiangov. 

„Fašiangy slávia ako naši
poľskí susedia, tak aj Fíni a Ma-
ďari, mohlo by to byť skutočne
fascinujúce a zaujímavé poduja-
tie. Takýto fašiangový sprievod
by ukázal ľuďom rôznorodosť
kultúr. Urobíme všetko pre to,
aby sme získali na projekt pro-
striedky z višegrádkeho fondu,“
prezradil bližšie primátor
Blcháč. Takéto medzinárodné
fašiangy by chceli radniční v Lip-

tovskom Mikuláši zorganizovať
už vo februári 2011. Predstavite-
lia štyroch miest rokovali s do-
mácimi aj o projekte, ktorého
realizáciu iniciujú zástupcovia
z Kemi. Do projektu na podporu
turizmu sa zapoja v rátane ná-
šho mesta aj ďalšie mestá,

s ktorými má Kemi part-
nerskú spoluprácu. 

Jednou z tém na di-
skusiu bola počas
stretnutia aj naďalej pa-
nujúca hospodárska
kríza a jej dopady. „Po-
dobný scenár ako v na-
šom meste majú aj Fíni
v Kemi. Na základne
odporúčania vlády sa
orientujú najmä na pro-
gram úspor,“ vysvetlila
bližšie hlava mikulášs-
kej radnice. V Liptov-
skom Mikuláši usporili

v minulom roku osem percent
výdavkov, v tomto roku to bude
desať percent. 

„Výhodou v Kemi zostáva
skutočnosť, že výpadky v da-
niach im vo veľkej miere kom-
penzuje vláda v Helsinkách,“ in-
formoval ďalej primátor.

Fínska vláda má pravicové
zloženie. V Kemi sú zo 43 po-
slancov 15-ti z pravého politic-
kého spektra, dvaja sú nezávislí
a ostatní zastupujú ľavicové po-
litické strany. Politické delenie
sa v činnosti samosprávy nepre-
javuje. Každý z poslancov pra-
cuje predovšetkým pre mesto.

red.

Portréty Mikulášanov, ktoré
venoval mestu Liptovský Miku-
láš držiteľ Európskej ceny ume-
nia a známy akademický sochár
Štefan Peli-
kán, odovzdali
predstavitelia
mesta piatim
veteránom z 2.
svetovej vojny. 

„Využili sme
slávnostnú prí-
ležitosť Portré-
ty žijúcich i už
nežijúcich Mi-
kulášanov sme
darovali plu-
kovníkovi Júliusovi Kováčovi,
plukovníkovi Antonovi Droppovi,
plukovníkovi Jánovi Iľanovské-
mu, plukovníkovi Nikolajovi Teg-
zovi, príbuzným generála Pavla
Kunu a majorovi Štefanovi Ry-
bárskemu pri príležitosti celoná-
rodných osláv 65. výročia Víťaz-
stva nad fašizmom a ukončenia
vojny. Videl som v tvárach týchto

ľudí, že si túto aktivitu mesta
a pána Pelikána veľmi vážia.
Opäť ocenili náš prístup a to ma
veľmi teší,“ vysvetlil šéf radnice.

Obrazy, ktoré daroval vý-
znamný sochár Mikulášanom
prostredníctvom miestnej radni-
ce, pochádzali z Pelikánovej vý-
stavy Cez Liptov k slobode. Ex-
pozíciu jeho obrazov a sôch ste
mohli vidieť v Liptove po prvý-
krát, a to práve v Múzeu Janka
Kráľa od začiatku mája do
19. júna. lm.

Mesto podporilo aktivity mla-
dých ľudí, ktorých koníčkom sú
grafity a street art. Schválilo žia-
dosť miestnej galérie o využitie
betónového múru v Baťovej ulič-
ke na vytvorenie grafitov. 

„Rozhodli sme sa podporiť
túto aktivitu mladých ľudí, ktorí
už dlhšie nemali priestory, kde
by mohli tvoriť a prejavovať svoj
cit k tomuto druhu umenia. Pro-
jekt bol pre nás zaujímavý aj ako
súčasť Mikulášskeho leta, s rea-
lizáciou tohto exteriérového

workshopu súhlasil aj Cirkevný
zbor ECAV v našom meste,“ po-
znamenal primátor Ján Blcháč.

Projekt The Wall, ktorého sú-
časťou bol aj exteriérový street
artový workshop pre mladých

z miestnej ko-
munity, má pri-
spieť k zlepše-
niu estetiky sa-
motnej Baťovej
uličky.

„ G r a f i t y
a street art nie
sú len deštrukč-

né činnosti, je to jedna z polôh
umenia, na to sme chceli ľudí
upozorniť,“ prezradila riaditeľka
galérie Zuzana Gažíková. 

Všetky práce realizovali mla-
dí ľudia pod dohľadom profesio-
nálnych umelcov, teoretikov
a garantov projektu. lm.

Rokovali aj počas Stoličných dní Spoločne venovali portréty
veteránom z vojny

Radniční umožnili 
prejaviť sa mladým

Varíme lacno, vtipne, rýchlo
– Jedlá za dvacku od Packu. To
je názov publikácie, ktorú dnes
popoludní slávnostne uviedli do
života v reštaurácii Mladosť
v historic-
kom cent-
re Liptov-
ského Mi-
kuláša.

Jej au-
tor Štefan
P a c k a
v dvadsia-
tich kapi-
tolách po-
núka zaují-
mavé, no
predovšet-
kým finančne nenáročné recep-
ty. Spolu ich je 420. „Impulzom
na vydanie knihy bola pre mňa
súčasná hospodárska situácia.
Snažil som sa zostaviť knihu,
v ktorej ponúknem recepty na
jedlá, ktoré nie sú finančne ná-
ročné. Preto v nich nechýbajú
ani recepty, v ktorých dominujú
plody lesa či byliny,“ povedal po
slávnostnom akte Štefan Packa.

Autor ponúka recepty pre
všetky vekové kategórie. „Kniha
je napísaná čo najzrozumiteľnej-
šie, aby s prípravou jedál nemal
čitateľ najmenší problém. Skú-
šal som recepty z kníh od na-

šich „celebrít“, ale podľa nich
sa nedalo nič pripraviť,“ pozna-
menal autor zaujímavej knihy.

Jej krstnými rodičmi boli lip-
tovskomikulášsky primátor Ján

Blcháč a Dagmar Urbanovičo-
vá, riaditeľka hotela Fis v Demä-
novskej Doline. „V tejto dobe vy-
dať knihu, ktorá ľuďom ponúka
výborné recepty a spôsob, ako
ušetriť v rodinnom rozpočte, je
veľmi chvályhodné. Verím, že si
nájde cestu k čo najväčšiemu
počtu čitateľov,“ uviedol primá-
tor.

„Okrem spokojných čitateľov
želém knihe aj to, aby bola
v každej kuchyni a ľudia ju čo
najviac využívali. Štefanovi Pac-
kovi želám veľa tvorivých nápa-
dov do ďalšej tvorby,“ vyslovila
sa Dagmar Urbanovičová. red.

Uviedli do života 
novú publikáciu o varení

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ

Foto: archív MsÚ
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Na mikulášske Stoličné dni zavítala tento rok aj vzácna návšteva
– Mária Terézia.

Súčasťou bohatého programu Stoličných dní boli aj dobové
scénky na námestí.

Zaujímavým spestrením
programu tohtoročných
Stoličných dní boli aj živé
šachy, ktoré pripravila Lip-
tovská šachová škola. Na
„živej“ šachovnici v nedeľu
popoludní proti sebe bojo-
vali tímy z Liptovského Mi-
kuláša a z nášho partner-
ského mesta Opava.

„Úspešná Liptovská ša-
chová škola, ktorej preteká-
ri majú za sebou vydarenú
sezónu, opäť pripravila za-
ujímavý program. Na živej
šachovnici sme boli svedka-
mi napínavých partií,“ pre-
zradil liptovskomikulášsky primátor Ján
Blcháč.

Liptovskej šachovej škole na činnosť pri-
spieva aj mikulášska samospráva, ktorá jej,

okrem iného, poskytuje aj priestory v Cent-
re voľného času. „Vysoko oceňujem úspeš-
nosť Liptovskej šachovej školy pri získavaní
prostriedkov cez úspešné projekty. Aj ne-

dávny tretí ročník detského
šachového festivalu bol vý-
bornou príležitosťou na pre-
zentáciu nielen nášho mes-
ta, ale celého liptovského
regiónu,“ poznamenal pri-
mátor.

Naše mesto bolo v uply-
nulých dňoch dejiskom tre-
tieho ročníka detského ša-
chového festivalu V4 Liptov
2010, ktorý sa uskutočnil
vďaka podpore Višegrád-
skeho fondu, mesta Liptov-
ský Mikuláš, Žilinského sa-
mosprávneho kraja, Sloven-
ského šachového zväzu

a ďalších sponzorov. Organizátori, okrem
samotných súťažných zápolení, pripravili aj
niekoľko spoločenských podujatí.

red.

Námestie spestrila netradičná hra živých šachov

Ďakujeme sponzorom podujatia Stoličné dni za podporu

Foto: archív MsÚ
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Známy mím Miroslav Kasprzyk zabával v kostýme Mikuláša aj šaša.

Zaujímavé boli ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu.

Na svoje si prišli aj milovníci folklóru a ľudových piesní.

Podujatie sa zapáčilo tisíckam spokojných návštevníkov.

Šachový turnaj krajín Višegrádskej štvorky.

Mikulášanov i turistov zabával svojim humorom Ander z Košíc.
Foto: archív MsÚ
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Fašiangový sprievod oživil mesto, do zábavy sa zapojili aj poľské
archaické masky.

Akciu Prázdninuj na Slovensku organizovala SACR a ŽSK.

Do Míle pre mamu sa tento rok zapojili stovky rodičov i detí.
Na školských MS v cezpoľnom behu sa zúčastnilo 600 účastní-
kov z 26 krajín.

Celoslovenské oslavy 65. výročia Víťazstva nad fašizmom začali
na Háji Nicovô a pokračovali na námestí s bohatým kultúrnym
programom až do večera.

Počas rozlúčky so zimou Street Snow Night mohli záujemcovia
vyskúšať aj psie záprahy.
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Napínavé boje štafiet počas Kinderiády 2010. Na Dni ozbrojených síl sa zúčastnil aj minister obrany SR.

Noc v múzeu otvorila svoje skryté komnaty pre všetky vekové ka-
tegórie.

Naše mesto často navštevujú spevácke hviezdy nie len zo Slo-
venska, ale aj z Čiech – napríklad Olympic. Foto: archív MsÚ

Deň rodiny v Liptovskom Mikuláši si užívali najmä deti. Mladí hokejisti prešli Na kolesách proti rakovine.

Prevažnú väčšinu podujatí financovalo mesto z externých zdrojov, nie zo svojho rozpočtu.
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8 OZNAMY

Ceny tepla sú pre občanov výhodnejšie
Rok 2008
Strata v tepelnom hospodárstve – 169 422 eur
Cena tepla za gigajoule 26,33 eur
Príjem mesta za prenájom 0 eur

Rok 2009
Zisk z tepelného hospodárstva 241 000 eur
Cena tepla za gigajoule 21,86 eur
Príjem mesta za prenájom 608 000 eur

Narušili Stoličné dni
Dôstojnosť a sviatočnú pohodu tohtoročných Stoličných

dní narúšali aktivisti zavádzajúcej petície.
Mesto odsudzuje nezodpovednú občiansku iniciatívu

Alexandra Slafkovského, Jozefa Repaského, Petra Lehot-
ského a ďalších, ktorí šíria poplašné správy. Podsúvajú ob-
čanom v meste nekorektné informácie o tom, že mestská
daň za smeti by mohla stúpnuť z 16,70 eur ročne na 23,17
eur. Táto informácia je zavádzajúca a nepravdivá. Vedenie
Liptovského Mikuláša odsudzuje tých, ktorí takýmto spôso-
bom vnášajú do mesta rozbroje. „Keby bolo znenie petície
pravdivé, rád by som sa pod ňu podpísal aj ja,“ povedal pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. Proces vstupu
ďalšieho partnera do VPS prinesie stabilizáciu cien, dokon-
ca môže zabezpečiť znižovanie cien za komunálne služby.

ZBIERKA
Finančné prostriedky pre ľudí postihnutých povodňami môže-

te posielať na č. účtu 665555/0200, VS 2010. Bližšie informá-
cie k zbierke sú uvedené na stránke Slovenského červeného krí-
ža (SČK) www.redcross.sk. Územný spolok Liptov organizuje
verejnú zbierku čistiacich prostriedkov a sava na dezifekciu
vody. Tieto môžete priniesť priamo na SČK, ul. Kuzmányho 15,
Liptovský Mikuláš.

Súčasná dopravná situácia
v meste L. Mikuláš je v prevažnej
miere spôsobená výstavbou
Okružnej križovatky "Jánošík".
Mesto L. Mikuláš však nie je
kompetentným orgánom, ktorý
môže ovplyvňovať prestavbu kri-
žovatky. Investorom prestavby
križovatky "Jánošík" na okružnú
križovatku je Slovenská správa
ciest IVSC Žilina; dodávateľom
stavby sú Cestné stavby L. Miku-
láš, s.r.o.; projektovou organizá-
ciou je STANIO s.r.o., Nitra; do-
pravné značenie posudzuje Kraj-
ský dopravný inšpektorát v Žili-
ne; príslušným stavebným úra-
dom je Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komuniká-
cie v Žiline. V prípade vhodných
poveternostných podmienok by
mala byť v 26. týždni t. r. už
okružná križovatka v prevádzke,
čo pozitívne ovplyvní aj celkovú

dopravnú situáciu v meste, pre-
dovšetkým však na križovatke
Rachmaninovo námestie a na
križovatkách Ul. Hollého.

Vzhľadom na súčasnú situá-
ciu v cestnej premávke spôso-
benú obmedzením niektorých
smerov na križovatke "Jánošík"
prosíme motoristickú verejnosť
o pochopenie a strpenie týchto
negatívnych dopadov. V krátkom
čase by sa situácia mala stabili-
zovať. Negatívne dopady do-
pravnej špičky sa však nedajú
úplne vylúčiť za súčasného stavu
cestnej siete. Až prekládkou že-
lezničnej trate do nového korido-
ru a výstavbou južného, resp.
severného obchvatu mesta a ná-
sledným presmerovaním tranzit-
nej dopravy bude možné kritickú
situáciu v dopravných špičkách
v centre mesta výrazne zmierniť.

odbor DaVP

Križovatka pri Jánošíku 
je stále vo výstavbe

Ondrašovská horička, ktorá
neodmysliteľne patrí do kalen-
dára bežeckých podujatí, napí-
sala v nedeľu 20. júna už svoju
dvadsiatu siedmu kapitolu. Po-
pulárne bežecké podujatie bolo
súčasťou tradičných Stoličných
dní, otvoril ho primátor Ján
Blcháč.

Aj napriek upršanému poča-
siu sa na trať v 22 súťažných ka-

tegóriách postavilo 118 preteká-
rov z celého Slovenska, medzi
ktorými nechýbali ani atléti z L.
Mikuláša. Štart pretekov bol
tento rok na tamojšom futbalo-
vom ihrisku.

V hlavnej ženskej kategórii si
triumf zaslúžene odniesla Petra
Fašungová z Prievidze, medzi
mužmi zvíťazil bardejovský pre-
tekár Branislav Arbet. lm.

Ondrašovská horička 
napísala v daždi ďalšiu kapitolu

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
A MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Vás pozývajú na 

ŠPORTOVÝ DEŇ PRIMÁTORA MESTA 
v sobotu 3. júla 2010

AREÁL MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
10.00 h OTVORENIE ŠPORTOVÉHO DŇA PRIMÁTOROM

MESTA
10.00 h BEACH CUP 2010 „O PUTOVNÝ POHÁR LIPTOVA“

turnaj v plážovom volejbale dvojíc na plážovom ihrisku
v areáli MFK Tatran, registrácia hráčov od 8.30
– 9.30 h 

10.00 h JUNIOR STREETBALL 2010
turnaj v streetballe pre ročníky 1997 a ml. a 1990-
1996, registrácia hráčov od 9.30 – 10.00 h, prihlášky
a informácie: kralik@lmbasket.sk

10.00 h „O POHÁR PRIMÁTORA“ – FUTBALOVÝ TURNAJ
MESTSKÝCH ČASTÍ

10.00 h VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
11.00 h ATRAKCIE PRE DETI - trampolína, skákací hrad, cu-

krová vata, balóny...
17.00 h PLOŠTÍN PUNK
18.30 h MONIKA AGREBI A ROUTE66                              

česká speváčka z Mladej Boleslavy, finalistka šou Elán
je Elán a kapela Route66

AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY JANKA KRÁĽA, 
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO – PODBREZINY

10.00 h ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ
maratón aerobic, atletika, malý futbal, prehadzovaná,
vybíjaná, basketbal

LODENICA, NÁBREŽIE J. KRÁĽA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
10.00 h ŠPORTOVÉ HRY PRE ZDRAVOTNE POSTIHNU-

TÝCH

LIPTOV ARÉNA, RÁZTOCKÁ ULICA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
10.00 h BADMINTONOVÝ TURNAJ PRE OBČANOV MESTA

Doprava autobusmi a občerstvenie sú zabezpečené. 
Viac informácií na plagátoch, pozvánkach 

a v mestskom rozhlase.
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Otvorený list Alexandrovi Slafkovskému 
 
 
Vážený pán doktor,  
 

atmosféra, ktorú sa už štvrtý rok pokúšate rôznymi formami v našom meste vytvárať, by 
mala viesť k spochybneniu všetkých výsledkov, správnych rozhodnutí a riešení súčasného vedenia 
mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestského zastupiteľstva. Toho vedenia a toho zastupiteľstva, 
ktoré vzišli z demokratických komunálnych volieb v roku 2006, výsledky ktorých ste však dodnes 
neboli schopný uznať. 

Po viacerých nenávistných, klamlivých a zavádzajúcich aktivitách, vrátane Vášho 
straníckeho občasníka Modrý Mikuláš, sa aktuálne pokúšate zastaviť ďalší perspektívny projekt 
„Zabezpečenie poskytovania komplexných komunálnych služieb na území mesta Liptovský 
Mikuláš“ formou verejno-súkromného partnerstva.   
         Cieľom projektu je zefektívniť, skvalitniť a stransparentniť tieto mestské aktivity.  
          Klamlivou petíciou „Nie predraženým smetiam“ opäť dokazujete, ako Vám nejde o dobro 
občanov a podnikateľov v meste, ale len o svoje vlastné záujmy.  

Keby bola Vaša petícia o tom, čo je obsiahnuté v hesle „Nie predraženým smetiam,“ 
podpíšem sa pod ňu aj ja sám. Ani ja, ani vedenie nášho mesta a ani mestské zastupiteľstvo 
nesúhlasíme s akýmkoľvek predražovaním smetí. Naopak máme záujem na stabilizácii cien, 
efektívnosti, kvalite a transparentnosti komunálnych služieb v meste. 

Chceme, aby sa viac neopakovali prípady netransparentného výberu napríklad právnych 
služieb. Len pred krátkym časom sme informovali verejnosť o tom, ako ste ich realizovali Vy. 

Archaický systém riadenia komunálnych služieb v meste, ktorý sme od vás zdedili, bol od 
samého začiatku neudržateľný. Mnohí občania vyjadrujú nespokojnosť s kvalitou týchto služieb. 
Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo vidí aj veľké finančné rezervy. Podľa skúseností viac ako 
80 percent miest a obcí na Slovensku je nami navrhovaný model perspektívnym riešením 
komunálnych služieb, ktorý prinesie aj významné investície do technologického technického 
vybavenia v oblasti zberu a likvidácie odpadov, údržby zelene a ostatných komunálnych služieb 
mesta.   
 

Vážený pán 
MUDr. Alexander Slafkovský 
Petrovičovo nábrežie 600/6A 
031 01  Liptovský Mikuláš 
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Viete dobre, že Vy sám ste sa zaoberali už v rokoch 2004 – 2006  podobným 

projektom, proti ktorému ste údajne v apríli tohto roku podali aj podnet na Úrad pre verejné 
obstarávanie a proti ktorému tak urputne bojujete.  

Viete aj to, že mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo tento postup už 13.  júna 2008.  
Uvedomujete si, že realizáciou projektu sa zlepšia podmienky v našom meste čo sa týka 

čistoty, kosenia i údržby ciest a ďalších odborných činností. Tento cieľ je však zrejme v rozpore 
s Vaším – čím horšie, tým lepšie. 

Viete dobre, že keď sa projekt zrealizuje, príde do mesta práve v tomto roku najhlbšej 
hospodárskej krízy viac ako 400 tisíc eur. 

 Viete dobre, že informácie z Vašej petície o tom, že mesto bude musieť zaplatiť za smeti 
ročne o 916 tisíc eur viac, nie sú pravdivé. Po výbere partnera prostredníctvom transparentnej 
verejnej súťaže môže cena za komunálne služby klesnúť dokonca nižšie, ako to bolo v roku 2009 
a ako je to v tomto roku. Práve o tom je táto verejná súťaž. 

Čo asi neviete, je obyčajná matematika. 
Mesto pridelilo v roku 2009 našim Verejnoprospešným službám transfer vo výške 2,95 mil. 

eur. Z toho sa na zber a likvidáciu smetí použilo 747 tisíc eur. Znamená to, že asi 25 percent 
transferu sa používa na likvidáciu odpadu. Vaše výpočty sú mimo reality, sú zavádzajúce 
a nepravdivé. 

Asi Vás tiež trápi, že súčasné vedenie mesta s niekoľkonásobne väčšími aktivitami oproti 
tým Vašim minulým za pomoci samotných občanov úspešne rozvíja naše mesto. Preto potrebujete 
tieto výsledky spochybňovať, znehodnocovať, ľudí klamať a zavádzať. 

Podvodným spôsobom sa snažíte ľudí nahovoriť na to, že budú platiť za smeti viac.     
V skutočnosti práve tento projekt zabezpečenia komunálnych služieb formou verejno-

súkromného partnerstva občanom a podnikateľom nášho mesta  eurá v peňaženkách ušetrí.  
Vyzývam Vás preto. Prestaňte zneužívať a dezinformovať občanov. Prestaňte šíriť poplašné 

správy. Nezavádzajte verejnosť a neznehodnocujte to, čo je jednoducho na prvý pohľad viditeľné. 
Už v minulosti som Vám dvakrát navrhol spoluprácu, ktorú ste neprijali. 
Odmietame konfrontáciu. Chceme v pokoji slúžiť našim občanom každý deň. Liptovský 

Mikuláš je každým dňom lepší už dnes. 
 
 
S pozdravom  

 
         
 
        Ing. Ján Blcháč, PhD. 
       primátor mesta Liptovský Mikuláš  
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