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Vážení spoluobčania,
musíme akceptovať fakt, že kríza prišla

aj do nášho mesta. Je nám to ľúto, no
chceme s ňou aktívne bojovať. Napriek
tomu, že sa v našom meste zvýšila
nezamestnanosť, vďaka dobudovaniu
viace rých obchodných centier na území
mesta, ktoré lákajú kupujúcich zo širšieho
okolia, našlo opäť pracovné uplatnenie
viac ako 200 ľudí.

Hospodárska kríza najviac ohrozila
v našom meste textilný a kožiarsky priemy-
sel a mala citeľný dopad aj na mnohé in-
štitúcie a drobných podnikateľov.
Z ohláseného výpadku podielových daní
bude mesto inkasovať v tomto roku o viac
ako 15 percent menej ako plánovalo. Vďa-
ka zodpovednému hospodáreniu máme
však v meste určité rezervy, ktoré môžeme
použiť na preklenutie dopadov tejto krízy.
Vzhľadom na uskutočnenú rekonštrukciu
verejného osvetlenia nemusíme pristupo-
vať ani k jeho vypínaniu, ako o tom hovoria

iné samosprávy. Za posledné dva roky sme
dokázali znížiť úroveň úverovej zaťaženosti
z približne 60 percent na menej ako 25,
a tak máme ďalšie zdroje na čerpanie
úverov na rozvojové aktivity mesta v čase
krízy. Aj to je ďalším dôvodom, prečo
nechceme občanov zaťažiť vyššími daňa-
mi. To sa samozrejme nedotkne ani pod-
nikateľov. Práve tým je potrebné v týchto
ťažších časoch vytvoriť čo najlepšie pod-
mienky na udržanie, ak nie dokonca zvyšo-
vanie zamestnanosti. Neustále hľadáme
priestor pre šetrenie výdavkov mestského
rozpočtu, napríklad aj vďaka transparent-
ným verejným obstarávaniam, ktoré znižujú
nemalé náklady.

Hodnota majetku mesta sa od roku
2007 zvýšila takmer o jednu miliardu ko-
rún. Vlastníme naďalej majetok nepotrebný
na plnenie svojich samosprávnych funkcií,
ktorého prípadným predajom získame
zdroje na plánované investície do mestskej
infraštruktúry. Kvalita života našich spolu-
občanov je pre nás prioritou.

Naďalej pracujeme na desiatkach
rozvojových projektov, ktoré by mali byť fi-
nancované z fondov Európskej únie a na
ich spolufinancovanie už máme pripravené
primerané zdroje.

Z hľadiska rozvoja zamestnanosti
očakávame už čoskoro realizáciu viac-
erých projektov, ktoré prinesú nové pra-
covné miesta, rozvoj Liptovského Mikuláša
ako aj celého regiónu. Dúfame, že sa
oživením trhov zlepšia podmienky aj pre
zamestnávateľov, ktorí reštartujú svoju
výrobu a znovu zamestnajú tých, ktorí teraz
nedobrovoľne poberajú dávky nezamest-
nanosti.

Ani v časoch hospodárskej krízy nedo-
pustíme, aby zanikli niektoré kultúrne
a športové hodnoty. Naopak, budeme ich
posilňovať a upevňovať.

V žiadnom prípade však nepodliehajme
panike a ani „dobrým radám“ našich nepra-
jníkov.

MIKULÁ·SKE LETO
STREET 

MUSIC NIGHT

Foto: Gabriel Lipták
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Zrekonštruovať a oživiť cen-
trálnu mestskú zónu sa chystá
liptovskomikulášska mestská
radnica. Z fondov Európskej
únie požiadala o nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške tak-
mer 1 570 tisíc eur.

„Pešia zóna mesta je po
komplexnej rekonštrukcii, ale
chýba jej ucelený imidž. Preto
chceme zatraktívniť centrum pre
návštevníkov, turistov a zlepšiť
tiež životné podmienky našich
spoluobčanov,“ vysvetlil primá-
tor Ján Blcháč dôvody oživenia
centra mesta.

Rekonštrukciou by mali
prejsť ulice Školská, Štúrova
a Tranovského. Cieľom je pri-
spieť aj k zvýšeniu bezpečnosti
účastníkov premávky a zvýšiť jej
plynulosť. „Súčasťou obnovy
komunikácií je vysadenie verej-
nej zelene, čím sa posilní bez-
pečnosť chodcov. Počíta sa aj

s obnovou verejného osvetle-
nia, pretože súčasný stav exi-
stujúcich svietidiel je nevyhovu-
júci a nehospodárny,“ prezradil
ďalej primátor.

Predmetom rekonštrukč-
ných a stavebných úprav v cen-

trálnej mestskej
zóne je aj vytvo-
renie 48 parko-
vacích miest,
ktoré posilnia
parkovacie ka-
pacity v centre.
Polyfunkčná pe-
šia zóna bude
doplnená prvka-
mi drobnej ar-
c h i t e k t ú r y .
„Nové lavičky,

drevený stánok, flexibilné pó-
dium a tribúna na námestí výraz-
ne zatraktívnia mesto ako cen-
trum cestovného ruchu. Ciele
projektu sú v súlade s platným
územným plánom mesta a plat-
ným programom hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja,“ vysve-
tlil viceprimátor Pavel Bobák. 

Rekonštrukciu a oživenie
centrálnej mestskej zóny schvá-
lili poslanci na júlovom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva.
V prípade schválenia projektu
pristúpi liptovskomikulášska
radnica k jeho realizácii už
v marci budúceho roku.

v.

Centrum mesta 
bude atraktívne a nápaditejšie

O možnostiach
a spôsoboch sprí-
stupnenia židov-
skej synagógy
v Liptovskom Mi-
kuláši rokovali vo
štvrtok 23. júla
František Alexan-
der a Juraj Turčan
z Ústredného zvä-
zu židovských ná-
boženských obcí
s liptovskomiku-
lášskym primáto-
rom Jánom Blchá-
čom. 

„Z vypracova-
ných statických
posudkov je jasné, že bez vykonania opráv
nie je možné synagógu využívať,“ vysvetlil
primátor. Podľa odporúčaní týchto posud-
kov pripravia zástupcovia židovskej nábo-
ženskej obce návrhy technického riešenia
a finančné vyjadrenie, koľko by opravy stáli.
„Keď budeme mať tieto návrhy k dispozícii,
posúdime, či mesto spoločne so židovskou
náboženskou obcou bude schopné tieto

nedostatky
na synagóge
odst rán i ť , “
informoval J.
Blcháč. 

M e s t o
Liptovský Mi-
kuláš dosta-
lo túto domi-
nantu centra
do nájmu
v polovici de-

väťdesiatych ro-
kov. Údržbu syna-
gógy zabezpečo-
valo v rámci svo-
jich možností.
„Nemáme vedo-
mosti, že by boli
doteraz nejaké vý-
hrady k zabezpe-

čeniu údržby. Synagóga bola, je a dúfam, že
aj bude súčasťou kultúrneho, spoločenské-
ho života občanov nášho mesta a verím, že
sa nám spolu s predstaviteľmi židovskej ná-
boženskej obce podarí nájsť platné rieše-
nie,“ dodal primátor.

Liptovskomikulášska radnica využívala
synagógu na realizáciu kultúrnych podujatí.
V septembri sa v nej malo uskutočniť sym-
bolické podujatie Mosty Gesharim 2009,
ktorým sa budujú mosty medzi židovskou
a kresťanskou kultúrou. Kde sa bude podu-

jatie konať,
závisí len od
f i n a n č n ý c h
prostriedkov.
Osudy tohto-
ročných Mos-
tov budú zná-
me až v polo-
vici augusta
po vypraco-
vaní návrhov
na riešenie
problému sy-
nagógy.

lm.

Vedenie liptovskomikulášs-
kej samosprávy kladie dôraz na
poskytovanie opatrovateľských
služieb. V roku 2008 radnica
vyčlenila zo svojho rozpočtu na
poskytovanie opatrovateľskej
služby prostredníctvom Spišs-
kej katolíckej charity a Evanjelic-
kej diakónie približne 71 000
eur. Tento rok sa chystá zvýšiť
sumu takmer na 88 tisíc eur.

„Účelom tejto dotácie bolo
zabezpečiť kvalitné poskytova-
nie opatrovateľskej služby na
našom území. Občan má právo
vybrať si poskytovateľa sociálnej
služby a to medzi mestom
a cirkvou. Preto podporujeme aj
charitu a diakóniu,“ povedal šéf
radnice Ján Blcháč.

Mesto poskytuje terénnu
opatrovateľskú službu občanom
s trvalým pobytom na jeho úze-
mí. Za minulý rok eviduje odde-
lenie sociálnych služieb a zdra-
votníctva viac ako sto opatrova-
ných osôb, pričom službu za-
bezpečovalo 62 opatrovateľov.
Pobytové opatrovateľské služby
zabezpečujú dve opatrovateľky
v Zariadení opatrovateľskej služ-
by na Štefánikovej ulici. Umiest-
nených tu je 11 občanov. „Títo
si za užívanie bytu a za poskyto-
vané úkony opatrovateľskej
služby hradia poplatky,“ prezra-
dila vedúca odboru sociálneho,
bytového a zdravotníctva miku-

lášskej radnice Erika Sabaková.
Oddelenie sociálnych slu-

žieb a zdravotníctva na mest-
skom úrade získalo v roku 2008
granty na odbúranie architekto-
nických bariér. Dotácie z Minis-
terstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR boli určené na zlep-
šenie kvality života v Zariadení
pre seniorov a domov sociál-
nych služieb v meste. Radnica
zakúpila pre toto zariadenie
elektrickú výsuvnú plošinu
a prenosnú rampu. Tieto umož-
nili odstrániť bariéry prístupu do
budovy, k výťahu a zabezpečili
ľahší pohyb imobilných dôchod-
cov v budove,“ prezradil riaditeľ
zariadenia Milan Strnisko.

V zariadení pribudlo aj zdví-
hacie sprchovacie ležadlo, kto-
ré pomohlo zlepšiť manipuláciu
s imobilnými a ťažko imobilnými
občanmi. „Predtým museli oše-
trovateľky takto postihnutých
ľudí prekladať, manipulácia bola
skutočne zložitá. Ležadlo je na-
ozaj veľká pomoc,“ dodal
Strnisko. Komfort zariadenia
zvýšila aj vaňa s perličkovým kú-
peľom a zdvíhacím zariadením,
ktoré slúži na rehabilitáciu. 

Mesto vyčlenilo na rok 2009
pre odbor sociálny, bytový
a zdravotníctva približne o 164
380 eur viac ako v minulom
roku.

red.

Samospráva v sociálnych
službách nezaostáva

Radnica hľadá riešenie na záchranu synagógy

Foto: Gabriel Lipták

Foto: Informačné centrum mesta L. Mikuláš
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O dopravnej situácii v Liptov-
skom Mikuláši, ale i o prijatom
dokumente, ktorým je Územný
generel dopravy, informoval pri-
mátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií Ľubomíra Váž-
neho počas návštevy liptovsko-
mikulášskej radnice. 

„Územný generel dopravy
schválilo mestské zastupiteľ-
stvo. Na dlhé obdobie rieši pro-
blematiku dopravy v našom
meste,“ vysvetlil Ján Blcháč.
S ministrom hovorili aj o pripra-
vovanej preložke železničnej
trate. „Celá projektová príprava
je financovaná z fondov Európ-
skej únie a kontroluje ju rezort
dopravy,“ poznamenal primátor. 

Šéfa rezortu dopravy vede-
nie mesta požiadalo o podporu
v dvoch projektoch. Prvým je vý-
stavba kruhovej križovatky pri
hoteli Jánošík. „Už v tomto roku
by sa malo začať s prekládkou
inžinierskych sietí, v nasledujú-
com roku by sme dielo, ktoré
pomôže zlepšiť dopravnú situá-

ciu, mali dokončiť,“ povedal mi-
nister. Celkové náklady odhadol
na 663 878 eur. 

Ján Blcháč požiadal ministra
o pomoc pri preložke cesty
I/18, ktorá vedie mestskou čas-
ťou Palúdzka. „Cesta by mala ísť
z Beníc smerom k diaľničnému
privádzaču v Demänovej, čím by

sme dopra-
vu v Palú-
dzke značne
o d ľ a h č i l i .
Túto proble-
matiku, kto-
rá trápi oby-
vateľov Palú-
dzky, rieši-
me už dlho-
dobo,“ po-
z n a m e n a l
p r i m á t o r .
O h ľ a d o m
možnosti prí-

pravy projektovej dokumentácie
budú predstavitelia mesta roko-
vať s odborníkmi na ministerstve
dopravy, pôšt a telekomunikácií. 

Ministrovi primátor venoval aj
historicky prvú regionálnu kartu
zliav združenia cestovného ru-
chu Klaster Liptov. „V lete strá-
vim určite niekoľko dní potulka-
mi po Slovensku a prekrásny re-
gión, ktorým Liptov je, určite ne-
budem môcť obísť,“ povedal Ľu-
bomír Vážny. Primátor Liptov-
ského Mikuláša dodal, že aj ná-
všteva ministra dopravy je dôka-
zom toho, že vedenie radnice
má dôveru vlády a je pripravené
realizovať viaceré projekty, kto-
ré pomôžu nielen pri rozvoji
mesta, ale celého regiónu. v.

Križovatku pri Jánošíku 
zrekonštruujú

Takmer 100 tisíc eur ušetrila
liptovskomikulášska radnica pri
realizovaných investičných ak-
ciách. Skonštatoval to šéf mest-
skej radnice Ján Blcháč počas
kontroly práve prebiehajúcich
investičných akcií mesta Liptov-
ský Mikuláš. Samospráva oproti
predpokladaným rozpočtova-
ným nákladom ušetrila vďaka
verejným súťažiam. 

V meste rekonštruujú Ne-
šporovu ulicu, rozširujú a rekon-
štruujú parkovisko Kemi a Jilem-
nického ulicu. „Nešporova bola
najkatastrofickejšia. Z rozpočtu
sme na jej opravy vyčlenili viac
ako 220 tisíc eur,“ vysvetlil
Blcháč.

V rámci rekonštrukcie Ne-
šporovej ulice vymieňa Liptovs-
ká vodárenská spoločnosť vo-
dovodné potrubie a prepája ho
s potrubím na ulici J. Janošku.
Táto etapa úpravy zabezpečí
plynulú dodávku vody pre túto
mestskú časť v prípade poru-
chy. Súbežne s rekonštrukciou
cesty dôjde aj k obnove verej-

ného osvetlenia na danej miest-
nej komunikácii.

Skutočné náklady na staveb-
né práce na parkovisku Kemi
boli približne o 25 tisíc eur niž-
šie ako rozpočtované. Vznikne
tu 114 miest na parkovanie, pri-
čom 65 z nich bude nových.
Rekonštrukcia Jilemnického uli-
ce, na ktorej sa tiež zvýšil počet
miest na 37, vyšla mesto o pri-
bližne 66 tisíc eur menej, ako
radnica predpokladala.  

„Práce na kontrolovaných in-
vestičných akciách prebiehajú
podľa harmonogramu. V Dome
smútku vo Vrbici budujeme ve-
rejné toalety pre návštevníkov,
nové bude aj kvetinárstvo.
V rámci kontrolného dňa
sme navštívili aj Zdravotné stre-
disko na Podbrezinách, kde je
zriadený bezbariérový prístup.
Rekonštrukcia vyšla presne na
18 tisíc eur,“ informoval primátor. 

Celková suma súčasných in-
vestičných akcií realizovaných
z rozpočtu mesta predstavu-
je 754 832 eur. red.

Mikulášska radnica ušetrila
pri investičných akciách

Šéf liptovskomikulášskej rad-
nice rokoval na ministerstve ob-
rany v Bratislave ohľadne vý-
stavby novej lodenice v Areáli
vodného slalomu Ondreja Cibá-
ka v Liptovskom Mikuláši. 

Spolu s ním sa na rokovaní
zúčastnili aj architekti Vladimír
Bátik starší a mladší a Ivan Ci-
bák, tajomník Kanoe Tatra klubu
v Liptovskom Mikuláši. „Pred-
metom rokovania boli technické
a procesné otázky začatia vý-
stavby jedinečného športového
stánku v našom meste
– novej lodenice,“ in-
formoval primátor Ján
Blcháč. Po viac ako
troch desaťročiach
v provizóriu budú mať
úspešní športovci vy-
tvorené veľmi dôstojné
podmienky na svoju
prácu. „Dôstojnejšie
podmienky budú mať
k dispozícii aj návštev-
níci areálu. Investorom
celého diela bude ministerstvo
obrany prostredníctvom svojej
organizácie Dukla Banská By-
strica,“ vysvetlil. 

Rokovanie označil primátor
za veľmi dôležité. „Definitívne
sme si vyjasnili body, ktoré do-

teraz boli problémové. Išlo naj-
mä o ukončenie stavebného ko-
nania, etapizáciu výstavby, pro-
ces verejného obstarávania a fi-
nancovanie. Očakávame, že
koncom tohto roka sa začne so
stavebnými prácami,“ dodal J.
Blcháč. Počas promócií v Aka-
démii ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika
v Liptovskom Mikuláši rokoval
prednosta liptovskomikulášske-
ho Mestského úradu Rudolf Ur-
banovič s ministrom obrany Ja-

roslavom Baškom. „Minister
nám potvrdil pripravenosť rezor-
tu obrany na uskutočnenie diela
v naplánovanom rozsahu
a ukončení v roku 2010,“ uvie-
dol prednosta radnice.

lm.

Výstavba lodenice sa opäť
posunula dopredu

Mestská polícia zmení adresu
Od začiatku septembra bude mestská polícia definitívne pre-

sťahovaná do zrekonštruovaných priestorov Mestského úradu na
Štúrovej ulici. Sťahovanie bude trvať približne jeden deň a nijako
neovplyvní akcieschopnosť policajtov.

„Aby občan nepocítil výpadok mestskej polície v dôsledku sťa-
hovania, bude hotovostná linka funkčná aj na novom pracovisku
a súčasne ešte aj na starom,“ vysvetlil náčelník Mestskej polície
v Liptovskom Mikuláši Dalibor Šalplachta.

Presťahovaním sa znížia prevádzkové náklady a uvoľní sa bu-
dova na Pišútovej ulici, ktorú bude môcť mesto odpredať. Finanč-
né prostriedky použije radnica na zabezpečenie samosprávnych
funkcií mesta.

Okrem zmeny adresy pripravujú pre skvalitnenie výsledkov
svojej činnosti policajti ďalšiu novinku.  Prízemie severného traktu
mestského úradu, kde sa nasťahujú, je technicky predpripravené
aj na príjem signálu z nových kamier po optickej sieti. „Optické
káble zabezpečia kvalitnejší obraz,“ dodal náčelník. Kamery
budú mať lepšiu dokumentačnú schopnosť ako v minulosti. Prí-
slušníci začnú nový kamerový systém s prenosom signálu po
optickej sieti využívať po presťahovaní. lm.

Foto: MsÚ L. Mikuláš

Foto: Ateliér BDM
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Modernizáciu cintorínov pri-
pravuje tamojšia samospráva. 

„Ide o problém, ktorý sa
v meste dlhodobo neriešil. Cin-
toríny v meste sú v zlom stave.
Spoluobčania sa nám sťažujú,
okrem iného, aj na to, že sa po-
chováva nesystematicky,“ vysve-
tlil primátor L. Mikuláša. Samo-
správa chce preto túto proble-
matiku riešiť systémovými opat-
reniami. „Ku každému cintorínu
spracujeme projekt na jeho re-
generáciu. Potrebujeme opraviť
ploty i vypíliť niektoré stromy.
Hrozí totiž, že niektoré popadajú
na hroby a poškodia majetok
občanov. Stromy nahradíme
drevinami, ktoré sú na cintoríny
vhodnejšie,“ poznamenal primá-
tor, ktorý ocenil aktivitu niekto-
rých spoluobčanov.

„Viacerí sú pri týchto prá-
cach ochotní podať pomocnú
ruku. Teší ma, že im život v mes-
te nie je ľahostajný,“ zdôraznil
Ján Blcháč. Radnica plánuje
modernizáciu cintorínov realizo-

vať postupne, najskôr chce rie-
šiť najproblémovejšie pietne
miesta. 

Podľa slov hlavy radnice pri-
pomienky o zlom stave cintorí-
nov adresovali občania aj na ne-
dávnych verejných hovoroch.
Peniaze na úpravu cintorínov
plánuje mestská samospráva
získať z predaja majetku, ktorý
nesúvisí s plnením samospráv-
nych funkcií mesta. 

„Aj v Liptovskej Ondrašovej
máme problém s množstvom
stromov, ktoré na cintorín ne-
patria. Na cintoríne máme nový
chodník, no v spolupráci s ve-
dením mesta si uvedomujeme,
že je potrebné investovať na-
príklad do novej zelene, parko-
vacích plôch či lavičiek,“ súhla-
sil poslanec za Liptovskú On-
drašovú Vladimír Majer. 

Na území mesta je spolu tri-
násť cintorínov a pohrebísk, kto-
ré majú v správe Verejnopros-
pešné služby.

red.

V rámci kontrolných dní vý-
stavby nájomných bytov navští-
vili Liptov zástupcovia Štátne-
ho fondu rozvoja bývania a mi-
nisterstva výstavby a regionál-
neho rozvoja. Ich prvou za-
stávkou bola bytovka v Palú-

dzke s 15 bytovými jednotka-
mi. Pokračovali kontrolou v ob-
ciach Podtureň, Jamník, Lip-
tovská Kokava, Pribylina
a Hybe. Hlavnou úlohou bolo
posúdenie techniky stavieb
a postupu prác.

„Objekt v Palúdzke, ktorý
dnes navštívil kontrolný výbor,
začala stavať externá stavebná
firma v októbri 2008. Mesto
predpokladá náklady na túto
stavbu vo výške 600 000 eur,“
informoval vedúci odboru vý-
stavby na mestskom úrade Mi-
loš Berník.

Bytovka má osem jednoizbo-
vých a sedem dvojizbových by-
tov. Záujem o týchto 15 byto-
vých jednotiek má až 430 ľudí. 

„Zo žiadateľov bude vyberať
sociálna a bytová komisia podľa
kritérií uvedených v nariadení

mesta o prideľo-
vaní nájomných
bytov a týchto
odporučí do žre-
bovania. Hlav-
ným kritériom
bude výška prí-
jmu žiadateľa.
Byty môže radni-
ca udeliť až po
právop la tnom
ko l a u d a č n o m
konaní a preve-

dení budovy do majetku mesta,“
vysvetlil zástupca primátora
mesta L. Mikuláš Ján Droppa. 

Termín kolaudácie bytovky
v Palúdzke predpokladajú zá-
stupcovia liptovskomikulášskej
radnice v auguste až septembri
tohto roku.

Ako uviedol riaditeľ ŠFRB
Miroslav Kašuba, mesto Liptov-
ský Mikuláš a okolie patrí do
špičky miest, ktoré využívajú
ŠFRB. „Minimálne 50 percent
finančných prostriedkov zo
ŠFRB ide na výstavbu nájom-
ných bytov,“ podotkol. lm.

Zriadenie Samoobslužného
zákazníckeho centra Stredoslo-
venskej energetiky v Liptovskom
Mikuláši sa ukázalo ako správny
krok. 

Zhodli sa na tom predstavite-
lia Stredoslovenskej energetiky
a dvaja zástupcovia Združenia
miest a obcí Liptova – predseda
a primátor Liptovského Mikuláša
Ján Blcháč a člen rady a primá-
tor Liptovského Hrádku Brani-
slav Tréger. V týchto dňoch je to
rok, čo samoobslužné centrum
funguje a prináša osoh ľuďom
v regióne v priestoroch Liptov-
skej vodárenskej spoločnosti na
Štefánikovej ulici neďaleko au-
tobusovej stanice. 

Pred štyrmi rokmi došlo v na-
šom meste k zrušeniu obchod-
ného centra a ľudia si potrebné
záležitosti museli chodiť vybavo-
vať až do Dolného Kubína. „Pre
nás bolo nemysliteľné, aby ob-
čania precestovali desiatky kilo-
metrov a míňali svoje peniaze,
keď si potrebovali vybaviť po-
trebné záležitosti. Situáciu sme

začali okamžite riešiť a takmer
presne pred rokom sme mohli
slávnostne prestrihnúť pásku
v priestoroch samoobslužného
centra,“ skonštatoval primátor
Liptovského Mikuláša a predse-
da Združenia miest a obcí Lipto-
va (ZMOL) Ján Blcháč. 

„Samoobslužné centrum je
príspevkom mesta a ZMOL-u
k zlepšeniu poskytovania slu-
žieb pre občanov. Jeden a pol
roka sme žiadali, aby takéto
centrum vzniklo a mohlo riešiť
problémy ľudí z regiónu. Dnes,
takmer po roku, môžeme s ra-
dosťou zhodnotiť jeho činnosť,“
zdôraznil Ján Blcháč. Pripome-
nul, že v Liptovskom Mikuláši
úspešne poskytuje svoje právne
služby ľuďom z celého regiónu
aj Centrum právnej pomoci. 

V samoobslužnom centre si
obyvatelia nielen z Liptovského
Mikuláša, ale z celého regiónu
vybavia všetky potrebné formali-
ty, ktoré súvisia s elektrikármi. 

„Po roku môžeme činnosť
centra hodnotiť ako veľmi

Samoobslužné zákaznícke centrum funguje na výbornú

Skontrolovali výstavbu 
nájomných bytov v Palúdzke

Budeme modernizovať cintoríny

úspešnú. Naše služby využilo
približne 4500 ľudí, z toho asi
polovica uprednostnila osobný
kontakt s pracovníkmi, ktorí sú
k dispozícii dvakrát
v týždni,“ informo-
val Peter Gembala,
vedúci odboru zá-
kazníckych centier
Stredoslovenskej
energetiky. 

V Liptovskom
Mikuláši ide o jedi-
né zariadenie svoj-
ho druhu na Slo-
vensku. Cieľom
centra je zjednodušiť komuniká-
ciu medzi Stredoslovenskou
energetikou a zákazníkmi.
Umožňuje najmä osobne si vy-
zdvihnúť a odovzdať potrebné
tlačivá a formuláre – napríklad

pri požiadavkách na zmenu od-
berateľa, žiadosti o nový odber,
stavebné povolenie či zvýšenie
výkonu na odbernom mieste.

Zákazníci majú k dispozícii aj
bezplatný telefonický kontakt
s centrom Stredoslovenskej
energetiky. Hovor môžu usku-
točniť aj pri vstupe na Mestský
úrad v Liptovskom Mikuláši. v.

Obyvatelia najväčšieho síd-
liska Podbreziny sa už počas
posledného júlového víkendu
mohli cítiť bezpečnejšie. Pra-
covníci dodávateľskej firmy v so-
botu piatimi pouličnými lampami
nasvietili frekventovaný chodník
a komunikáciu blízko obchodu
a pohostinstva na Smrečianskej
ulici. 

„Som veľmi rád, že projekt
modernizácie a rozšírenia siete
pouličného osvetlenia v našom
meste úspešne pokračuje

a môžeme osvetľovať tie lokality,
v ktorých doteraz osvetlenie
chýbalo,“ povedal liptovskomi-
kulášsky primátor Ján Blcháč.
K vybudovaniu osvetlenia mesto
pristúpilo na základe podnetov
od občanov. „Chodníkom a ko-
munikáciou prejdú stovky ľudí aj
vo večerných hodinách. Teraz
sa opäť môžu cítiť bezpečnej-
šie. Niekedy stačí ozaj málo,
aby sa vyriešil problém, na ktorý
spoluobčania roky poukazova-
li,“ dodal primátor. red.

Na sídlisku je v noci bezpečnejšie

Foto: MsÚ L. Mikuláš

Foto: Gabriel Lipták
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Nový chodník zo zámkovej
dlažby pribudol na cintoríne
v Liptovskej Ondrašovej. Druhý
júlový týždeň ho slávnostne
odovzdal do užívania liptovsko-
mikulášsky primátor. „Na výstav-
bu chodníka sme
z mestského rozpočtu
investovali približne 26
555 eur,“ informoval
vedúci odboru výstav-
by Miloš Berník. „Opäť
sme mohli vyjsť v ústre-
ty spoluobčanom
a reagovať na ich
oprávnené, už niekoľ-
koročné pripomienky.
Som rád, že aj cintorín
v Liptovskej Ondrašo-
vej postupne dostáva modernej-
ší šat a miesto posledného od-
počinku začína vyzerať podľa
predstáv ľudí v Liptovskej On-
drašovej,“ zdôraznil primátor.
Radnica, podľa jeho slov, po-
stupne modernizuje aj ostatné
cintoríny v Liptovskom Mikuláši. 

„Celková dĺžka chodníka je
165 metrov, široký je dva metre.
Stavebná firma práce zrealizo-
vala v priebehu mesiaca,“ do-
plnil vedúci odboru výstavby
mestského úradu. Ako povedal

poslanec za Liptovskú Ondrašo-
vú Vladimír Majer, chodník na
cintoríne chýbal niekoľko rokov.
„Ľudia sa sťažovali najmä v ne-
priaznivom počasí. Už niekoľko
rokov oprávnene poukazovali na

tento problém. Som rád, že sa
nám ho v spolupráci s vedením
mesta podarilo operatívne vyrie-
šiť a nájsť v mestskom rozpočte
potrebné financie,“ skonštato-
val poslanec. „V Liptovskom Mi-
kuláši a v jeho mestských čas-
tiach je spolu trinásť cintorínov
a pohrebísk, ktoré máme v sprá-
ve,“ povedal riaditeľ Verejno-
prospešných služieb Dušan
Grešo. Na cintoríne v Liptovskej
Ondrašovej je približne 360
hrobových miest. red.

Radnica v L. Mikuláši spusti-
la v polovici júla do testovacej
prevádzky nový internetový po-
rtál. Po skúšobnej prevádzke
a zapracovaní pripomienok od
občanov nahradí doterajšiu in-
ternetovú prezentáciu mesta. 

„Internet je v dnešnej dobe
samozrejmou súčasťou komuni-
kácie medzi občanmi a samo-
správou. Som rád, že môžeme

prezentovať moderný a prie-
hľadný internetový portál. Na
stránke budeme i naďalej priná-
šať čo najaktuálnejšie informá-
cie o dianí v samospráve
a v meste. Verím, že na nej kaž-
dý nájde to, čo potrebuje,“ po-
vedal primátor Ján Blcháč. 

„Stránku sme rozdelili do
piatich sekcií – mesto, samo-
správa, občan, podnikateľ a ná-

Mesto spustilo do testovacej prevádzky novú internetovú stránku
vštevník, aby sme sprehľadnili
informácie a zvýšili komfort po-
užívania stránky. Takéto rozde-
lenie nám na predchádzajúcej

stránke chýbalo,“ vysvetlila Dari-
na Bartková, vedúca odboru
stratégie, marketingu a regio-
nálneho rozvoja. Úplnou novin-
kou sú sekcie návštevník a pod-
nikateľ. Na stránke nechýbajú
ani mesačné či ročné tipy na
podujatia v meste i v okolí. 

Nová stránka prináša aj nové
pravidlá v populárnej rubrike Mi-
kulášske ucho. „Bude rozdele-
né na dve sekcie. Prvá sekcia
Otázky a odpovede bude v do-
terajšej forme, kde občanom,
ktorí sa zaregistrujú, budú na

otázky odpovedať predstavitelia
mesta, zamestnanci mestského
úradu i organizácií mesta. Do
druhej rubriky, Nové mikulášske

ucho, sa bude
môcť zapojiť kaž-
dý občan bez
uvedenia mena
a adresy. Cieľom
je získať spätnú
väzbu, podnety,
názory, komen-
táre a sťažnosti
občanov. Tu ne-
budeme odpo-
vedať, ale získa-
nú spätnú väzbu

využijeme na zlepšenie činnosti
mestského úradu a organizácií
mesta,“ dodala Darina Bartko-
vá. Po zapracovaní pripomienok
bude stránka v plnej prevádzke
do mesiaca. Potom bude fungo-
vať aj sekcia Otázky a odpovede
a Nové mikulášske ucho. 

K novej internetovej stránke
sa môže návštevník dostať cez
pôvodnú www.lm.sk.

Pripomienky a návrhy na zlep-
šenie novej stránky mesta L. Mi-
kuláš môžete adresovať na e-mail:
pripomienky@mikulas.sk lm.

Na cintoríne v L. Ondrašovej
pribudol chodník

Po hlavnom dovolenkovom
období budú detské jasle opäť
otvorené už od 10. augusta. Do
jaslí prijímajú deti vo veku od
šesť mesiacov do troch rokov
na základe trvalého pobytu
a zdravotného stavu.

„Na rok 2009 máme do za-
riadenia zapísaných 39 detí. Pri-
jímame ich aj počas celého
roka, pokiaľ to dovoľuje kapaci-
ta. Zatiaľ sme žiadneho rodiča
neodmietli,“ prezradila vedúca
Inštrukčných detských jaslí na
Komenského ulici v Liptovskom
Mikuláši Iveta Kubáňová.

Pri zápise je dôležitý osobný
kontakt. „Niektoré detičky, ktoré
sme prijímali už ako dojčatá, vy-
chodili u nás jasle až do svojich
troch rokov. V tomto roku od
nás odchádza do materských
škôl 23 takých detí,“ doplnila
Iveta Kubáňová. O deti sa stara-
jú kvalifikované detské sestry.
Zabezpečujú prechod od pôso-
benia rodiny k systematickému
výchovnému vplyvu.

Detské jasle poskytujú rodi-
čom aj opatrovateľskú službu.
„Je určená rodičom na mater-

skej dovolenke a využívajú ju
hlavne počas návštevy lekára,
vybavovania po úradoch a po-
dobne,“ objasnila vedúca odbo-
ru sociálneho, bytového a zdra-
votníctva na Mestskom úrade
v Liptovskom Mikuláši Erika Sa-
baková.

Inštrukčné detské jasle spra-
vuje mesto. Ich kapacita je 35
miest a prevádzku zabezpečuje
14-členný kolektív. Rodičia
môžu svoje deti prihlásiť do za-
riadenia za stály mesačný po-
platok 119,50 eura.  V tomto
roku mesto vymenilo okná na
spálni starších batoliat a počas
leta aj vykurovacie telesá. Aj
spálne žiaria novými farbami.
V uplynulom roku zrekonštruo-
vali kuchyňu a oddelenie star-
ších batoliat dostalo nový det-
ský nábytok.

Mesto Liptovský Mikuláš
a Stredná odborná škola zdra-
votnícka v L. Mikuláši uzavreli
Dohodu o zriadení výučbovej
základne pre praktickú výučbu
žiakov odbornej školy v det-
ských jasliach pre študijný od-
bor zdravotnícky asistent. v.

Detské jasle budú opäť k dispozícii

Štyridsať detí z gréckeho
mesta Kalamaria sa po osemd-
ňovom pobyte vrátilo späť do
vlasti. Mladí cestovatelia z part-
nerského mesta navštívili Lip-
tovský Mikuláš v rámci výmen-
ného pobytu. 

“Obdržal som od nich pozva-
nie do Kalamarie. Poslanec Mi-
chail Panagiotidis mi daroval
striebornú vetvičku olivy ako
symbol mieru a priateľstva,“ po-
vedal primátor Ján Blcháč.

Deti z Grécka boli na Slo-
vensku prvý krát. Najviac sa te-
šili z minerálnej vody. „Keď sme
boli smädní, všade v obcho-
doch nám predali takú bublinka-
vú vodu. U nás takáto voda nie
je, máme len obyčajnú. Váš pán
primátor nám vysvetlil, ako bu-
blinky vznikajú,“ prezradila 14
ročná Frini.

Deti navštívili historické do-
minanty nášho mesta, Múzeum
liptovskej dediny v Pribyline,
Žiarsku dolinu či Oravský Pod-
zámok. „Naučil som sa po slo-
vensky poďakovať, pozdraviť,
predstaviť sa. Vaša reč sa mi
moc páči, chcel by som sa ju
učiť a vrátiť sa aj do vášho mes-
ta,“  povedal 15 ročný Alexan-
dros.

V auguste v rámci výmenné-
ho pobytu s družobnou Kalama-
riou navštívi toto grécke
mesto štyridsať detí z Liptovské-
ho Mikuláša. V Kempe Kalivas
pobudnú 11 dní.

Oficiálna partnerská spolu-
práca medzi Liptovským Mikulá-
šom a Kalamariou sa začala
v roku 1988 a výmenné pobyty
sa uskutočnili tento rok už dvad-
siaty krát. lm.

Navštívili nás deti z Kalamarie

Foto: MsÚ L. Mikuláš
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Mikulášske leto, ktoré sa prí-
chodom prvého augusta dosta-
lo do svojej druhej polovice,
zhodnotil liptovskomikulášsky
primátor Ján Blcháč ako mimo-
riadne úspešné. „Preplnené ná-
mestie hovorí za všetko. Na-
priek všade skloňovanej hospo-
dárskej kríze sa na podujatiach
Mikulášskeho leta zúčastňujú
húfy divákov. Aj v období hospo-
dárskej krízy a šetrenia finanč-
ných prostriedkov považujem
tento projekt za efektívny,“ po-
znamenal.

Druhý augustový víkend
(7.-9. 8.) bude patriť divadlu.
V piatok vystúpi na scéne na
Námestí osloboditeľov smutno-
smiešna monodráma chlapa,
ktorému robia spoločnosť ufóni,
pes, kravy a spomienky. Hru Pa-
stier od Václava Pankovčina
a Vlada Benku predstaví ná-
vštevníkom Levočská divadelná
spoločnosť. 

Tri tvorivé tvory - 3T pobavia
na javisku adrenalínom. Improvi-
začná skupina troch hercov na-
vštívi Liptovský Mikuláš v sobotu
8. augusta.  

Pôvodné divadelné predsta-
venie Profesor Indigo odohrá na
námestí v nedeľu 9. augusta
o 19. hodine Divadlo Maska.
Hra plná farieb a fantázie je ur-
čená pre divákov od 6 do 99 ro-
kov.

Celý program Mikulášskeho
leta bude ďalej pokračovať kaž-
dý víkend. Mikulášanov i ná-
vštevníkov čaká napríklad Nede-
ľa s dychovkou, Folklórny ví-
kend alebo Rozlúčka s prázdni-
nami. Počas tej organizátori pri-
pravili vystúpenie skupiny Smo-
la a hrušky či Heľenine oči. Mi-
kulášske leto uzatvorí premiéra
historického veľkofilmu Jánošík,
ktorú premietne kino Nicolaus
vo štvrtok 10. septembra.

red.

K letnej turistickej sezóne vy-
dalo mesto v spolupráci s liptov-
skomikulášskym Informačným
centrom posledné dva z cyklu
šiestich propagačných materiá-

lov. Sú v piatich jazykových mu-
táciách a domácim či zahranič-
ným turistom ponúkajú možnos-
ti trávenia voľného času v meste
a regióne Liptov. „Obsahujú
prehľad múzeí, galérií a pamia-
tok aj s praktickými informácia-
mi o ich prevádzkových dobách
a cenách. Súčasťou je aj pre-
hľad športových možností a re-
laxu, stravovacích a ubytovacích
služieb,“ uviedola riaditeľka In-
formačného centra v Liptov-
skom Mikuláši Jana Piatková.

V sezónnom prospekte Tipy
na výlet nájdu turisti aktualizova-
né informácie o vstupnom a pre-
vádzkovej dobe jednotlivých in-
štitúcií. Materiál Liptovský Miku-

láš a okolie
ponúka pre-
hľad inštitúcií,
ktoré možno
navštíviť v rám-
ci cestovného
ruchu. Súčas-
ťou sú i kon-
takty a foto-
grafie.

„Tento rok
sa v rámci cyk-
lu propagač-
ných materiá-
lov chystáme

vydať ešte letáky pre zimnú se-
zónu,“ dodala Jana Piatková.

Do cyklu, ktoré vydalo mesto
v spolupráci s informačným
centrom v roku 2009, patrí pro-
pagačný materiál obsahujúci
zoznam ubytovacích kapacít
v meste, mapka pre imobilných
občanov a návštevníkov s ob-
medzenou pohybovou schop-
nosťou či imidžový materiál
o meste a okolí, ktorým sa pre-
zentuje Liptovský Mikuláš na vý-
stavách cestovného ruchu. v.

V prímestskej časti Iľanovo
sa už po šiesty krát stretli deti
a rodičia z tejto liptovskomiku-
lášskej časti i okolia. Cestou
rozprávkovým lesom sa posled-

ný júlový víkend vydalo viac
ako šesťdesiat detí s rodičmi.
Podujatie sa konalo v rámci Kul-
túrneho leta.

„Cieľom podujatia bolo do-
stať deti od televízorov a počíta-
čov do prírody, aby sa trochu
prešli a ponamáhali si hlavičky
i telá,“ vysvetlil význam aktivity
poslanec za mestskú časť Iľano-
vo Dušan Kubo. 

Cesta rozprávkovým lesom
a zábava v prírode bola rozdele-
ná na dve časti. Dopoludnie pu-
tovali deti približne kilometrovou
trasou od chaty Nezábudka oko-
lo lyžiarskeho vleku v Iľanove. Na
jednotlivých stanoviskách ich ča-

kali rozprávkove postavičky, kto-
ré im dávali rôzne úlohy a hádan-
ky. Za ne deti vždy dostali sladkú
odmenu. „Najviac sa mi páčil
Maťko a Kubko, keď nás učili

strieľať do terča
z plechoviek ši-
škami alebo aj gu-
mipuškou,“ pre-
zradil 10-ročný
Martinko z Iľano-
va. Na niektorých
miestach v lese
čakali na deti Pat
a Mat, inde zasa
babky vševedky či
rozprávkové tri
prasiatka a hladný
vlk.

Popoludnie bolo venované
starším občanom a rodičom.
Program v Kultúrnom dome
v Iľanove vyplnil svojim vystúpe-
ním Miroslav Kasprzyk. K zába-
ve  prispel aj Spevokol klubu se-
niorov či vystúpenie Liptovské-
ho tanečného centra. 

„Som rád, že môžeme pod-
porovať v našom meste aj takéto
aktivity, a to nie len pre deti, ale
pre celé rodiny. Teším sa už
dnes na budúcoročné poduja-
tie,“ povedal šéf liptovskomiku-
lášskej radnice Ján Blcháč.

Organizátormi podujatia bol
Občiansky klub, Klub seniorov
a Klub mládeže Iľanovo. lm.

História mesta z minulého
i súčasného obdobia zaujíma
nielen obyvateľov Liptovského
Mikuláša ale aj jeho návštevní-
kov. Svedčí o tom záujem viac
ako stovky návštevníkov počas
trojdňového sprievodcovania
mestom. Uskutočnilo sa od 10.
do 12. júla. Mestská radnica
v spolupráci s liptovskomiku-
lášskym Informačným centrom
takto otvorila letnú turistickú se-
zónu. „Potulky mestom prebie-
hali v živej debate medzi turistic-
kým sprievodcom a návštevník-
mi. Boli sme príjemne prekva-
pení záujmom a hlbokými zna-
losťami miestneho obyvateľstva
z histórie nášho mesta,“ pove-
dala riaditeľka Informačného
centra Jana Piatková.

Sprievodcovské služby ponú-
kajú možnosť spoznať zaujíma-
vým spôsobom miestnu kultúru,
atrakcie a pamiatky obohatené
o pozoruhodné príbehy zo života
obyvateľov v minulosti. Súčas-
ťou odborného výkladu sú aj in-
formácie o aktuálnom dianí

v mestskej samospráve, mož-
nosti kultúrneho vyžitia a relaxu.

Spoznávanie mesta so sprie-
vodcom bude pokračovať do
konca augusta tri krát v týždni
vždy v rovnaký čas o 17.30 hod
pred Informačným centrom mes-
ta. V utorok v slovenskom, stredu
v anglickom a vo štvrtok v poľ-

skom jazyku. Za sprie vodcovanie
zaplatí záujemca 2 eurá. Sprie-
vodcovanie zadarmo sa usku-
toční 28. až 30. augusta so
začiatkom o 17.30 hod pred
Informačným centrom. red.

Prvá polovica 
Mikulášskeho leta úspešná

Cesta rozprávkovým lesom
a zábava v prírode

Praktické informácie v nových 
propagačných materiáloch

Sprievodcovské služby 
majú úspech

Foto: MsÚ L. Mikuláš

Foto: Dušan Kubo

Foto: Gabriel Lipták
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TRADIČNE KOŽENÁ OBUVŠtýl
a elegancia

AŽ DO

NA VYBRANÉ

NA VYBRANÉ
DRUHY TOVARU

DRUHY TOVARU-50%

Pozývame Vás na nákup 
značkového porcelánu 

s príjemnými zľavami.

Ilustračné foto

NA VYBRANÉ
DRUHY TOVARU-50%30%30%

NA CELÝ SORTIMENTNA CELÝ SORTIMENT

VYUŽITE ZĽAVYVYUŽITE ZĽAVYVYUŽITE ZĽAVY

pôvodná pôvodná 
cena 35,- €cena 35,- €

akcia
25,- €O

BE
DOVÁ SÚPRAVA

E
B

R

O – 19 die
lo

vpôvodná 
cena 35,- €

akcia
25,- €O

BE
DOVÁ SÚPRAVA

E
B

R

O – 19 die
lo

v

AŽ DO

Dámska móda, šport, Ázijská reštaurácia, kaviareň, banky...
w w w . j a s n a s c . s k

JASNA SHOPPING CITY
L I P T O V S K ¯  M I K U L Á ·

Voľné obchodné priestory NA PRENÁJOM
kontakt:  0903 295 148,  0911 106 640 

FREE

ZLOSOVACIA SÚŤAŽ 

Vyplňte kupón, 
vhoďte do urny na prízemí 
a zúčastnite sa zlosovania

o darčekové poukážky.

Zlosovanie sa uskutoční každý
PIATOK o 14:00 hod.!

Nakúpte tovar nad 10 €
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Začínajú aj regionálne súťaže
V nedeľu 9. augusta budú mať prvý výkop aj regionálne fut-

balové súťaže, v ktorých majú zastúpenie aj kluby z Liptovského
Mikuláša a jeho mestských častí.

Všetkým na činnosť prispieva liptovskomikulášska radnica.
„Verím, že sa našim zástupcom bude dariť podľa ich predstáv
a naplnia ciele, ktoré si stanovili pred sezónou. Hráčom želám
najmä pevné zdravie a veľa úspechov na zelenom trávniku, di-
vákom veľa futbalovej radosti,” povedal liptovskomikulášsky
primátor Ján Blcháč.

V piatej lige je našim zástupcom Palúdzka, v prvej triede
Iľanovo a Demänová. Koncom augusta začína aj tretia trieda,
ktorej účastníkom je i Ploštín s Liptovskou Ondrašovou. red.

Hráči Mestského futbalové-
ho klubu (MFK) Tatran AOS Lip-
tovský Mikuláš sú v tejto sezóne
nováčikom prvej futbalovej ligy.
Ide o druhú najvyššiu futbalovú
súťaž na Slovensku. 

Pre Mikulášanov ide o naj-
väčší úspech v klubovej histórii,
takú vysokú súťaž ešte nehrali.
V júli absolvovali mikulášski fut-
balisti štyri vystúpenia. Po zápa-
soch, ktoré sa hrali počas prvé-
ho augustového víkendu, im
v dvanásťčlennom pelotóne pat-
rí deviata pozícia.

Historicky premiérový zápas
v prvej lige absolvovali Mikulá-
šania v Brezne, kde má svoj do-
movský stan Podbrezová. Liptá-
ci prehrali najtesnejším rozdie-
lom 1:0. „Pred zápasom sme
verili, že sa môžeme presadiť
vďaka nováčikovskému elánu,
čo sa nám i podarilo. Nevyhral
lepší, ale šťastnejší tím,“ zhod-
notil Rudolf Urbanovič, prezi-
dent MFK Tatran AOS a pred-
nosta Mestského úradu v Lip-
tovskom Mikuláši. Tatrancom
držalo palce v Brezne aj niekoľ-
ko Liptákov, ktorí neváhali pre-
cestovať desiatky kilometrov,
aby videli historickú premiéru
svojich obľúbencov.

V druhom kole Mikulášania
privítali na domácej pôde Luče-

nec, ktorý zdolali 2:0.
O slávnostný výkop sa pred
zápasom postaral prezi-
dent klubu Rudolf Urbano-
vič so svojim dlhoročným
predchodcom Milanom Mi-
kušiakom. Zápas si vychut-
nalo 1300 divákov, ktorí
mali bezplatný vstup. Táto
myšlienka funkcionárov sa
ukázala ako správny krok.
Kazom bola 65. min, keď
rozhodca pre silnú prietrž mra-
čien na niekoľko minút prerušil
zápas. Ani vrtochy počasia ale
hráčom MFK Tatran AOS nezo-
brali historicky prvé víťazstvo
v prvoligovej spoločnosti. V tre-
ťom kole zverenci trénera Ladi-
slava Totkoviča prehrali v Rimav-
skej Sobote, ktorá bola pred zá-
pasom na prvom mieste, 1:0.
„Taký je šport, patria k nemu aj
prehry,“ hovoril po zápase pre-
zident klubu. Chuť si Mikuláša-
nia mohli napraviť počas prvej
augustovej soboty, keď na do-
mácom trávniku hostili Prievi-
dzu. Súperi si po remíze 1:1
body nakoniec podelili.

Tréner Tatrana Ladislav Tot-
kovič pripomína, že prvá liga je
ťažkou súťažou. „Je to iný level
ako v druhej lige. Súťaž je ná-
ročnejšia fyzicky, je v nej viac
súbojov,“ vysvetlil. Jeho zveren-

Po odchode brankára Martina Falte-
ra do Skalice a neúspešných pytač-
kách s Karolom Križanom sa klubové-
mu manažmentu MHk 32 Liptovský Mi-
kuláš podarilo angažovať adekvátneho
ochrancu vlastnej svätyne. Posledný jú-
lový deň a domáci prípravný duel so ži-
linskými vlkmi bol premiérou gólmana
Miroslava Hálu v mikulášskom drese.
Bývalý dlhoročný hráč trenčianskej
Dukly s reprezentačnými skúsenosťami
sa upísal „eške“ zatiaľ na jednu sezónu.

„Príprava na ľade je v podstate stále
iba na začiatku. S novými spoluhráčmi
sa navzájom spoznávame a snažíme sa
naladiť na jednu vlnovú dĺžku, aby sme vy-
tvorili fungujúci tím. Do prvého súťažného
zápasu je pred nami ešte mesiac času. Ve-
rím, že to príde,“ skonštatoval skúsený ex-
traligový brankár. „V Trenčíne som bol zvyk-
nutý na každý kút. Zatiaľ sa v novom prostre-
dí len orientujem. Nachádzam tu milých
ľudí, oddaných hokeju a svojmu klubu. Teší
ma, že sa mi všetci okolo snažia vyjsť
v ústrety. Chcem im to splatiť spoľahlivými
výkonmi na ľade.“

Náruživý zberateľ starých vecí sa trochu
symbolicky pristavil aj pri vleklej bolestivej
téme mikulášskeho hokeja: „Poviem to otvo-

rene, dúfam, že sa za to na mňa nikto ne-
nahnevá. Tunajší staručký zimný štadión ne-
spĺňa extraligové parametre, ale to je asi
každému jasné už pri letmom pohľade. Pod-
mienky sa nedajú porovnávať so špičkovými
klubmi, no to podstatné pre hokej, čiže ľad,
čiary, bránky a mantinely, tu nechýba.“ 

M. Hála vyzdvihol, že sa v minulej sezó-
ne, ešte v pozícii hosťa, presvedčil, ako veľ-
mi majú Liptáci radi hokej a pravidelne v hoj-
nom počte zapĺňajú tribúny. „Mikulášske pu-
blikum si ctí hráčov, ktorí bojujú za farby
MHk 32 aj v týchto neľahkých podmien-
kach. Zároveň treba dať klobúk dole pred

ľuďmi, ktorí neváhajú do mikulášskeho ho-
keja investovať svoje prostriedky.“

Blížiaca sa extraligová sezóna bude ne-
ľútostným bojom o existenciu väčšiny klu-
bov. „Počet účastníkov sa zužuje. Vyhnúť sa
záchranárskym prácam bude určite dosť na-
máhavé. Konkurencia sa posilnila, naopak,
odtiaľto odišli chalani, ktorí dávali góly. Body
Hunovcov budú jednoznačne chýbať, ale
dúfam, že ich dokážu nahradiť iní. Tréneri
skúšajú viacerých mladých hráčov. Keď sa
uvoľní miesto, spravidla vždy do popredia
vyskočí niekto ďalší. Taký je šport a vlastne
celý život. Budeme sa snažiť zo všetkých síl,
aby sa tu naďalej hral skutočne dobrý extra-
ligový hokej,“ prisľúbil úprimne.

Prsty v príchode novej brankárskej jed-
notky MHk 32 má aj obranca Jiří Heš, s kto-
rým sa pred niekoľkými sezónami spoločne
radovali zo zisku titulu pre Duklu Trenčín.
„Je to tak, aj Hešák mi odporúčal, aby som
zamieril pod Tatry,“ prezradil M. Hála a svoj-
sky pridal: „Domáci chalani, a tí, ktorí pôso-
bia v L. Mikuláši dlhšie, mi povedali, že tu
medzi horami sú veľké zimy. Mne je to
v podstate jedno. Pokiaľ sa bude dariť ná-
šmu tímu, môžu aj traktory padať, a bude
dobre.“ Jaro Hric, PR manažér 

MHk 32 L. Mikuláš

Keď sa nám bude dariť, môžu aj traktory padať, a bude dobre

Mikulášski futbalisti majú za sebou úvodný mesiac 
v prvoligovej spoločnosti

ci musia predovšetkým poctivo
pracovať. „Robiť musíme nie na
100, ale na 150 percent. Do
hry musíme dať srdce. To čo
stačilo v druhej, v prvej lige ne-
stačí ani zďaleka. Netajím, čaká
nás veľa náročných zápasov,
ktoré zvládneme, keď budeme

ťahať za jeden koniec povrazu,“
zdôraznil tréner.

Výsledky Mikulášanov v pr-
vých štyroch kolách: Podbrezo-
vá – Liptovský Mikuláš 1:0, Lip-
tovský Mikuláš – Lučenec 2:0,
Rimavská Sobota – Liptovský
Mikuláš 1:0, Liptovský Mikuláš
– Prievidza 1:1.

Augustový program: Sobo-
ta 8.8 o 16:30 hod: Šaľa –
Liptovský Mikuláš. Sobota
15.8 o 16:30 hod: Liptovský
Mikuláš – Ružomberok B. So-
bota 22.8 o 16:00 hod: Mi-
chalovce – Liptovský Mikuláš.
Sobota 29.8 o 16:00 hod:
Púchov – Liptovský Mikuláš.

red.

Foto: Gabriel Lipták

Foto: MsÚ L. Mikuláš
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ZABEZPEČTE SPOLU S NAMI
LEPŠIU BUDÚCNOSŤ

VÁŠMU BYTOVÉMU DOMU

Spoločnosť INTEN, s.r.o., správca 
bytových domov Vám ponúka:

Kontakt: INTEN, s.r.o.
 J. Janošku 3 
 031 01 Liptovský Mikuláš
 tel. 044 / 55 315 33
 inten@inten.sk, www.inten.sk

■ Komplexné služby v oblasti správy
 bytových domov
■ Maximálnu transparentnosť
 pri správe domu
■ Zníženie nákladov na bývanie
■ Aktívne riešenie otázky neplatičov
■ Záruku obnovy Vášho domu
■ Komplexné služby pre spoločenstvá
 vlastníkov bytov

Priateľským zápasom s účastníkom
najvyššej slovenskej futbalovej súťaže,
tímom MFK Ružomberok, si Mestský
futbalový klub Tatran AOS Liptovský Mi-
kuláš pripomenul 75. výročie založenia.
Primátor Liptovského Mikuláša Ján
Blcháč pred zápasom ocenil strieborný-
mi plaketami za dlhoročnú prácu vo fut-

bale na území mesta Ľubomíra Belana
staršieho, Jána Halahiju, Lukáša Kare-
la, Branislava Konvita, Vladimíra Konvi-
ta, Milana Kralčiaka, Pavla Labaja, Šte-
fana Melúcha, Milana Mikušiaka, Vladi-
míra Piovarčiho a Juraja Sýkoru.

Pri príležitosti postupu klubu do prvej
futbalovej ligy, ktorá je druhou najvyššou

súťažou na Slovensku, si ocenenia pre-
vzali Milan Bezák, Ľubomír Belan mlad-
ší, Ján Berník, Igor Repa, Jozef Sališ,
Ľubomír Stanko, Zdeno Šenkýřik a Juraj
Výrostek.

„Ďakujem vám za všetko, čo ste uro-
bili pre futbal v našom meste. Verím, že
sa spoločne budeme tešiť z úspechov

nášho klubu v pr-
vej lige,“ povedal
oceneným futbalo-
vým funkcionárom
liptovskomikulášs-
ky primátor. „Po-
stup do prvej ligy
je tým najkrajším
darčekom, aký
sme si k vzácnemu
jubileu mohli dať,“
skonštatoval Ru-
dolf Urbanovič,
prezident Mest-
ského futbalového
klubu Tatran AOS
Liptovský Mikuláš

a prednosta Mestského úradu v Liptov-
skom Mikuláši. „Postupom sa splnil sen
mnohým generáciám, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj futbalu v našom meste. Som
rád, že sme niekoľko z nich mohli dnes
aspoň symbolicky oceniť,“ dodal prezi-
dent klubu.

red.

Futbalový Tatran oslavoval

Foto: MsÚ L. Mikuláš
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Aké dážďovky použiť? 
Používa sa dážďovka hnojná

(Eisenia foetida) žijúca vo vrch-
ných vrstvách odumierajúcej
vegetácie, v kopách kompostu
a v hnoji alebo Eisenia andrei,
Lumbricus rubellus, ktoré je
možné zakúpiť od chovateľov
(inzeráty v záhradkárskych ča-
sopisoch) pod rôznymi obchod-
nými názvami (napr. kalifornské
dážďovky). Dážďovku hnojnú
rozpoznáme podľa toho, že je
jemne pásikavá so žltými
a tmavými červeno – hnedými
prúžkami. Optimálna teplota pre
ich chov je 18 až 25 °C. Preto
sa jej bude dariť v každej
domácnosti. U nás najbežnejšej
dážďovke obyčajnej (Lumbicus
terrestris) by sa v domácnosti
veľmi nedarilo, pretože vyžaduje
iné životné podmienky.
Dážďovky neznášajú slnko, su-
cho, nízke a ani vysoké teploty.
Treba ich chrániť pred krtmi,

vtákmi, hrabošmi, ktorí sú ich
prirodzenými predátormi. 

Nádoba na kompostovanie 
Potrebujeme vhodnú nádobu

z pevného nepriehľadného ma-
teriálu (dážďovky neznášajú svet-
lo) s priliehavým
vekom (chráni pre
vysúšaním a vínnymi
muškami) s prevz-
dušňovacími otvormi
na stenách
a drenážnymi otvormi
na dne nádoby
(odvod prebytočnej
vody). Je potrebné
dodržať rozmery ná-
doby v pomere 1
(výška) : 2 (šírka) : 3
(dĺžka), nakoľko aktivita
dážďoviek je závislá od plochy
povrchu. Môže byť vyrobená
z dreva alebo z plastu. Drevo má
dobré izolačné vlastnosti, no
postupne začne prehnívať. Plas-

tové nádoby sú odolnejšie a lep-
šie sa čistia. Nádobu môžeme
umiestniť na chodbu, balkón
(pokiaľ nemrzne), do garáže,
dielne či pivnice. Nesmie však
byť na priamom slnku. Pod ná-
dobu je vhodné dať misku na
zachytávanie odtekajúcej preby-
točnej vlhkosti. Ak chcete kom-
postovať na záhrade, bez použi-
tia nádoby, len na voľne uloženej
kope, nezabudnite na spodnú
stranu kopy umiestniť pletivo,
ktoré zamedzí  krtom
a hrabošom v prístupe
k dážďovkám. Celková plocha
nádoby je daná množstvom

odpadu. Na 1 kg odpadu týž-
denne potrebujete cca 0,2 m2. 

Podstielka
Podstielka slúži k udržaniu

vlhkosti a ako „domov“ pre

dážďovky. Je možné použiť
hlinu, staré lístie, trávu, slamu,
hobliny, navlhčený roztrhaný
novinový papier. Veľmi dôležité
je udržanie dostatočnej vlhkosti,
na ktorú sú dážďovky veľmi
citlivé. 

Ako a čím ich kŕmiť?
Vhodnou potravou pre

dážďovky je rastlinný odpad
(šupy a zvyšky z ovocia a ze-
leniny, zvyšky chleba a pečiva,
vylúhovaný čaj, a to aj
v nálevových sáčkoch, kávova
usadenina, rozdrvené škrupiny
z vajec, tráva, lístie, hobliny,
piliny a pod.).

Nevhodnou potravou sú
kosti, mäso, ryby, mliečne
výrobky, zvyšky mastných jedál.
Vyhýbame sa aj zvyškom
s vyšším obsahom soli než 0,5
% a zvyšky potravín kontamino-
vané chemickými postrekmi
napr. šupy z citrusových plodov.  

Potravu postupne zahrabá-
vame na rôzne miesta do pod-
stielky, a to tak, aby bola vždy
zakrytá. Odpad, ktorý trčí z pod-
stielky alebo je veľmi veľký,
môže začať zapáchať
a plesnivieť. Hnijúce časti je
potrebné z kompostu odstrániť. 

Pokračovanie v budúcom čísle.
Mgr. Rudolf PADO

Vermikompostovanie

Viac než 900 tisíc EUR roz-
delila Nadácia Ekopolis 15 mi-
movládnym organizáciám v
rámci III. výzvy Blokového gran-
tu Podpora environmentálnych
organizácií pre udržateľný roz-

voj (EMVO-TUR). O nenávratný
finančný príspevok sa v III. vý-
zve Blokového grantu EMVO-
TUR uchádzalo 40 opráv-
nených žiadateľov. Medzi
úspešnými žiadateľmi sa nachá-
dza aj Občianske združenie
TATRY z Liptovského Mikuláša,
ktoré získalo 32 436 EUR na
druhú časť projektu „Nesepa-
rujte sa! Separujte s nami“. Cel-
kový rozpočet projektu je
36 040 EUR. 

Cieľom projektu, ktorý bude
realizovaný od októbra 2009 do
decembra 2010, je zlepšovanie
logistiky separovaného zberu
v L. Mikuláši a okolí vytváraním
optimálnych podmienok pre se-

paráciu odpadov pre
podnikateľské subjek-
ty, predovšetkým pô-
sobiace v oblasti ces-
tovného ruchu, ako
aj verejné inštitúcie.
OZ TATRY získalo za
týmto účelom 15 435
EUR na min. 300 ks
240-litrových nádob
na triedenie odpadov.
Projekt predpokladá aj

pokračovanie osvetovo – propa-
gačných aktivít kampane „Nese-
parujte sa! Separujte s nami“. 

Súčasťou projektu je súťaž
pre školy v zberovej oblasti Ve-
rejnoprospešných služieb – L.
Mikuláš zameraná na zber kovo-
vých obalov. Hlavnou cenou sú-
ťaže je bezplatný výlet pre cca
40 žiakov z 3 najlepších škôl do
oblasti Čierneho Balogu. 

Projekt má aj celoslovenský
rozmer. OZ TATRY chce vytvoriť

Projekt „Neseparujte sa! Separujte s nami“ zaujal

Verejná prednáška 
o domácom kompostovaní

Dňa 8. 9. 2009 (utorok) sa v malej zasadačke Mestského úra-
du v Liptovskom Mikuláši uskutoční prednáška o kompostovaní
biologicky rozložiteľných odpadov pri rodinných domoch, v zá-
hradkárskych osadách a pod. Účas tníci prednášky sa dozvedia
ako zhotoviť a prevádzkovať „rodinné“ kompostovisko. Prednáš-
ku, ktorej začiatok je stanovený na 16.00 hod., lektoruje Ing.
Paula Urdová z OZ SOSNA - Košice.

pri 10 školách aktívne skupiny
mladých ľudí, ktorí sa budú v ro-
koch 2010 – 2012 venovať prak-
tickému monitoringu životného
prostredia. Každá skupina dosta-
ne od OZ TATRY, okrem iného,
kompaktné laboratórium pre ana-
lýzu vody v hodnote 332 EUR. 

Hodnotiaca komisia granto-
vého programu konštatovala „...
že OZ TATRY pokračuje vo
svojich úspešne rozbehnutých
aktivitách, ktoré zmysluplne
rozširuje. Žiadosť o finančnú
podporu bola kvalitne pripra-
vená po vecnej i formálnej
stránke.“

OZ TATRY (http://www.you-
tube.com/oztatry), mesto Lip-

tovský Mikuláš (http://www.lmi-
kulas.sk) a Verejnoprospešné
služby - Liptovský Mikuláš
(http://www.vpslm.sk) dlhodo-
bo spolupracujú na spoločnej
kampani „Neseparujte sa! Se-
parujte s nami“. 

Blokový grant EMVO-TUR je
financovaný z  Finančného me-
chanizmu Európskeho hospo-
dárskeho spoločenstva, Nór-
skeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky (http://www.ekopo-
lis.sk).

Mgr. Rudolf PADO
Predseda a projektový

manažér OZ TATRY

Vemikompostovanie je kompostovanie pomocou
dážďoviek, ktorého výsledným produktom je vermikompost.
Princíp výroby vermikompostu je založený na schopnosti
dážďoviek premieňať vo svojom tráviacom trakte organickú
hmotu, pričom vylučujú látky bohaté na živiny. 

Najväčšou výhodou pri tomto spôsobe kompostovania je
potreba malého priestoru. Preto môžeme kompostovať
v debničkách a iných malých zásobníkoch aj na terase,
balkóne, v pivnici atď.

Foto: OZ Tatry

Foto: OZ Tatry
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„Zakážte slnku rozdávať život, obráťte
vody v riečištiach starých, vezmite oheň ho-
riacim brvnám, uduste pieseň suchých mi
na rtoch!“

Týmito slovami sa nám prihovára v básni
Moja pieseň zo zbierky Na rozlúčku mikulášsky rodák, básnik
Andrej Guoth, od smrti ktorého 9. augusta 2009 uplynie 80
rokov.  Narodil sa 12. mája 1906. Na Štátnom reálnom gymnáziu
Michala Miloslava Hodžu maturoval v roku 1925 a zapísal sa na
ďalšie štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského do
Bratislavy. Počas štúdií vážne ochorel na suchoty a po liečení
v Novom Smokovci 9. augusta 1929 zomrel. Zásluhou palúčan-
ského rodáka literárneho kritika Andreja Kostolného mu v roku
1930 vydal básnik Emil Bohuslav Lukáč vlastným nákladom bás-
nickú zbierku Na rozlúčku. Andrej Guoth sa počas svojho krátke-
ho života riadil myšlienkou S. O. Mardona, že „... veľké veci na
tomto svete uskutočnili ľudia obyčajných prirodzených vlôh, ktorí
pilne vykonali svoje najlepšie diela, pretože neplytvali časom.“ Táto
myšlienka naňho platí v plnom rozsahu. Tento štíhly blondín, nená-
padnej tichej povahy, no plný tvorivej sily, elánu a entuziazmu,
smelých umeleckých plánov a myšlienok o sociálnej spravodlivosti
sa takto uchoval v myšlienkach svojich spolužiakov aj rodiny. Nes-
tačil naplno rozvinúť svoj nevšedný literárny talent. Svoje prvotiny
písal ako 14-ročný. V archíve jeho brata Juraja sa našlo 13
veršíkov, ktoré mladý melancholický Andrej podpisoval menom Ľu-
domil Opustený. Mal svoj neskutočný svet, svoje „hory snov“,
plány a veľkú radosť zo života, Krutý osud mu ho nedoprial naplno
prežiť. Písal do časopisov Včielka, Živena, Slovenská otčina,
Mladé Slovensko. Prejavil sa ako vnímavý lyrik, ktorý prírodu okolo
seba pozoruje s dávkou melanchólie a beznádejného smútku.
Mnohí si spomíname na Jiřího Wolkra a jeho „... jenž miloval svět
a pro jeho spravedlnost šel se bít...“ a táto myšlienka nám pripomí-
na aj krátky život a básne Andreja Guotha, ktorý „... som to ja, ktorý
som miloval celý svet niekedy a teraz v žalári skrytých rúk sotva už
nôtim...“ Keď začal naplno rozvíjať svoj talent, svoju schopnosť
v plnom rozsahu vidieť svet a ľudí okolo seba, krutá smrť mu nedo-
volila pokračovať ďalej v práci a zobrala si svoju daň.

Zomrel tíško. Je pochovaný na vrbickomikulášskom cintoríne
vľavo medzi našimi významnými rodákmi a dejateľmi. V rodnom
meste je po ňom pomenovaná ulica pri Parku M.R. Martákovej
smerom na vojnový cintorín Háj – Nicovô (priečna ulica s Ulicou
Nálepkovou).

„Hladina jazera len vtedy neprestane odrážať neba, keď
navštívia ho dažde a opoja i vody spodné.“ Andrej Guoth

Mgr. Anna Šmelková

SLÁVNI LIPTOVSKÍ RODÁCI

GUOTH Andrej
básnik
* 12. máj 1906 Liptovský Svätý Mikuláš
† 9. august 1929 Liptovský Sv. Mikuláš

Prípravy budúcoročných celonárodných
osláv 65. výročia ukončenia 2. svetovej voj-
ny v Európe a Dňa víťazstva nad fašizmom
boli témou pracovného stretnutia riaditeľa
Vojenského historického ústavu v Bratislave
podplukovníka Miloslava Čaploviča a riadite-
ľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava
Mičeva s primátorom L. Mikuláša Jánom
Blcháčom a ďalšími predstaviteľmi mesta.

Centrálnej pietnej spomienke na obete
svetového vojnového konfliktu by podľa ná-
vrhu aktérov stretnutia mala predchádzať
v dňoch 29. a 30. apríla 2010 medzinárod-
ná konferencia historikov na tému „Oslobo-
denie Slovenska“. Jej odbornými garantmi

bude Múzeum SNP Banská Bystrica, Vojen-
ský historický ústav Bratislava a Múzeum
Veľkej vlasteneckej vojny 1941-1945 Mo-
skva. K nim sa pričlení aj Múzeum Karls-
horst v Nemecku, v spolupráci s ktorým 30.
apríla 2010 otvoria v Múzeu Janka Kráľa vý-
stavu „Pád Berlína a kapitulácia Nemecka“.
Tá bude záverečným podujatím viacročného
medzinárodne prezentovaného cyklu výstav
s tematikou boja proti fašizmu. 

„Celonárodné oslavy Dňa víťazstva nad
fašizmom v Liptovskom Mikuláši navrhujeme
usporiadať 8. mája 2010 na výšine Háj-Ni-
covô. Okrem pietneho aktu položenia ven-
cov budú pozostávať aj so slávnostného

zhromaždenia predstaviteľov štátu s občan-
mi, s historickou rekonštrukciou bojov
o mesto, z celodennej prezentácie Ozbroje-
ných síl SR a z bohatého kultúrneho progra-
mu na Námestí osloboditeľov,“ informoval
primátor Ján Blcháč.

Podporu myšlienke usporiadať celoná-
rodné oslavy v Liptovskom Mikuláši vyslovili
aj všetci traja najvyšší slovenskí ústavní čini-
telia – prezident Ivan Gašparovič, predseda
parlamentu Pavol Paška a premiér Robert
Fico počas celoštátnych osláv 5. výročia
vstupu Slovenska do EÚ, ktoré sa 1. mája
tohto roka konali v Liptovskom Mikuláši.

red.

Radnica pripravuje celonárodné oslavy víťazstva nad fašizmom

Primátor mesta Liptovský Mi-
kuláš Ján Blcháč po dohode
s areálom zábavy, odpočinku
a relaxácie Western City Šiklův
Mlýn zabezpečil členom onko-
logického klubu Venuša a ďal-
ším zdravotne ťažko postihnu-
tým občanom účasť na atraktív-
nom večernom vystúpení.

„Vystúpe-
nie vo Wes-
tern City
bolo jedineč-
né. Onkolo-
gicky chorí
spoluobča-
nia, pre kto-
rých sme za-
b e z p e č i l i
b e z p l a t n ý
vstup, boli
nesm ie rne
u v o ľ n e n í .
Dokážu byť naozaj vďační
a šťastní z každej maličkosti,
ktorú im život prinesie, napriek
tomu, že dennodenne bojujú so
svojou chorobou,“ povedal šéf
radnice počas prvého augusto-
vého pondelka.

Vikingského privolávania
dobrých síl, kaskadérskych kú-

skov či vášnivého flamenca
a nebezpečnej hry s ohňom sa
vo westernovom mestečku
v Liptovskom Mikuláši zúčastni-
lo 12 onkologických pacientov

a  zdravotne ťažko postihnutých
občanov. 

„Pre nás táto podpora mesta
znamená strašne veľa. My, ako
onkologicky chorí, ktorí sú ne-
ustále na liekoch, berú chemo-
terapiu a dávky ožiarov, nemá-
me už takéto možnosti zúčastniť
sa takýchto podujatí. A mesto

na nás nezabúda. To si skutoč-
ne ceníme. Predstavenie bolo
neskutočné,“ povedala zástup-
kyňa onkologických pacientov
v Liptovskom Mikuláši Elena Ha-
talová.

V priestoroch otvoreného
amfiteátru westernového mes-
tečka sa konajú takéto vystúpe-

nia každý večer.
Rovnaké pred-
stavenie si môžu
pozrieť aj všetci
občania Liptov-
ského Mikuláša
s 50-percentnou
zľavou do konca
augusta.  

Mesto zreali-
zovalo výlety pre
o n k o l o g i c k y
chorých spolu-

občanov už aj v minulosti. Jed-
ným z nich bol napríklad výstup
na Havránok či túra do Žiarskej
doliny.

red.

Onkologickí pacienti sa tešili
z westernového programu
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Skúsme sa vžiť do situácie
bežného dovolenkujúceho, kto-
rého atraktívnosť Liptova pre-
svedčila, že chce stráviť svoje
dni voľna práve v našom regió-
ne. Čo bude druhý krok a roz-
hodnutie? Kde sa ubytujem.
A vtedy sa rozsiahlosť interneto-
vých ponúk na množstve webo-
vých stránkach, z ktorých každá
ponúka niečo iné a iným spôso-
bom, stáva otravná a nepohodl-
ná. „Aké by bolo jednoduché
nájsť všetko na jednej strán-
ke?“, vzdychne si na internete
zavesený dovolenkujúci. Ale tak
jednoduché to aj môže byť. Za-
tiaľ v plienkach, ale stále rastú-
cim trendom vyhľadávania uby-
tovania je komplexný „Centrálny
rezervačný systém“ ubytovania.
Po tom čo Klaster Liptov zjedno-
til región v jeho prezentácii na-
vonok a čoraz viac ľudí spozná-

va za výrazným červeným logom
regiónu atraktívnu prírodnú aré-
nu, v ktorej je 365 dní v roku čo
robiť, zjednocuje sa aj systém
internetovej ponuky ubytovacích
zariadení. 

Podobne ako na projekt re-
gionálnej zľavovej karty „Liptov
Region Card“ bola aj na projekt
„Centrálneho rezervačného
systému” zakúpená rakúska
technológia. Tá zabezpečuje,
že sa návštevníci môžu cez vy-
hľadávacie okno umiestnené na
webovej stránke dostať do zoz-
namu ubytovávateľov, ktorí sú
do databázy zaradení bezplatne
a za sprostredkovanie pobytu
turistu v ich zariadení zaplatia
len 15 percentnú províziu. Táto
bude v Klastri LIPTOV kumulo-
vaná a využívaná na ďalšiu pro-
pagáciu regiónu a zvyšovanie
jeho návštevnosti. Spoločne sa

Rezervácia ubytovania v Liptove 
– spoločne pre spokojnejších návštevníkov

tak ponuka všetkých ubytovate-
ľov zobrazí cez spomínané vy-
hľadávacie okno na web strán-
kach najväčších ťahúňov turiz-
mu Liptova – Aquaparku Tatra-
landia, Thermal Parku Bešeňo-
vá, Jasnej Nízke Tatry, Skiparku
Ružomberok a miest L. Mikuláš,
Ružomberok a L. Hrádok a na
stránke spoločnej propagácie
Liptova www.visitliptov.sk. 

Ponuka je otvorená všetkým
ubytovateľom regiónu, pričom
systém kopíruje lavínový efekt –

čím viac ubytovateľov sa zapojí,
tým rozmanitejšia ponuka a tým
viac spokojných návštevníkov
regiónu, ktorým bol pohodlne
a rýchlo sprostredkovaný dovo-
lenkový alebo víkendový pobyt. 

Ak ste ubytovateľom so zaria-
dením v Liptove, neváhajte kon-
taktovať Klaster Liptov cez jeho
stránku www.klasterliptov.sk a
zároveň rozšírte možnosti pro-
pagácie vášho zariadenia.

Ľubomír Čech
PR koordinátor Klastra Liptov

Mesto Liptovský Mikuláš
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom PhD., v sú-
lade s § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Materská škola 
– Ondrašovská 55, Liptovský Mikuláš

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá:
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň

a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z.
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických za-
mestnancov v znení neskorších predpisov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
• zvládnutie školskej legislatívy a ekonomických predpisov
• vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi
• štruktúrovaný profesijný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy max. 3 strany
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby

výberového konania

Prihlášku do výberového konania doručte do: 
17. 8. 2009 do 12.00 hod. 

na adresu:
Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 L. Mikuláš

Obálku označte heslom: 
„Výberové konanie – MŠ Ondrašovská – neotvárať”

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchá-
dzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady príslušná rada
školy.

Termín nástupu do funkcie: 1. 9. 2009

Ďalšie informácie:
Školský úrad v Liptovskom Mikuláši, 044/5565361

Vakcinácia psov proti besnote 
v miestnych častiach mesta Liptovský Mikuláš 

sa uskutoční nasledovne:

Andice, Benice – 18. 9., 07.00 - 08.00
pred obchodom
Palúdzka – 18. 9., 16.00 - 18.00
pri kultúrnom dome
Okoličné, Podbreziny, Vitálišovce – 19. 9., 9.30 - 11.00 
na mieste pôvodnej požiarnej zbrojnice v Okoličnom
Stošice – 19. 9., 11.15 - 11.45 
pred družstvom
Staré mesto – 19. 9., 13.00 - 15.00 
na dvore regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ul. Kollárova 2

Vakcinácia proti besnote je povinná zo zákona pre psov
starších ako 3 mesiace a to každoročne. 

Cena vakcinácie je 5 eur.

Detský folklórny festival
"Pod Skalkou - Ploštín 2009"

29. 8. 2009 o 1530 hod
v prírodnom areáli bývalého kameňolomu mestskej časti Ploštín
(v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom dome v Ploštíne)

Pred festivalom o 13. hod je futbalový zápas
o putovný pohár Jána Blcháča na futbalovom ihrisku v Ploštíne.

Zdravé mesto v spolupráci s RÚVZ
Poradňa zdravia ponúka pre rodičov detí základných škôl

bezplatné poradenstvo:
• posúdenie držania tela u detí s následnou motiváciou k správ-

nemu pohybu a demonštráciou cvičení na nápravu držania tela, 
• poradenstvo v oblasti ozdravenia výživových zvyklostí.
Termín: august 2009
Adresa: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36,

Liptovský Mikuláš
Vedúca poradne: MUDr. Ľubica Benková, tel. 5523451.



03. 07. 2009 o 21.21 hod.
na ul. Priehradná, M. P. z ul. Vra-
novskej verbálne a fyzicky napa-
dol svojho suseda, čím sa do-
pustil priestupku proti občianske-
mu spolunažívaniu podľa § 49,
ods. 1, písm. d, Zák.č.
372/1990 Zb., za čo bol riešený
blokovou pokutou.

04. 07. 2009 o 0:18 hod. na
Ul. 1. mája, pešia zóna, v reštau-
račnom zariadení, zodpovedný
pracovník pán R. K. z  Demäno-
vej, nedodržal prevádzkový čas,
čím porušil ustanovenie Čl.4,
ods.1, VZN č.1/2006. Prípad bol
vyriešený blokovú pokutu.

07. 07. 09 o 17:52 hod. na ul.
M. M. Hodžu, v obchode Koru-
na, mladistvý D. Z. z Ružomber-
ka odcudzil tovar v hodnote 6,95
eur. Nakoľko sa jednalo o opako-
vanú krádež, prípad pre podo-
zrenie z trestného činu krádeže
prevzalo Obvodné oddelenie po-
licajného zboru L. Mikuláš. 

07. 07. 09 o 22:25 hod. v ro-
dinnom dome v Iľanove rušili noč-
ný kľud hlasnou hudbou a krikom
traja turisti Českej republiky. Svo-
jim konaním porušili § 47, ods. 1,
písm. b Zák. č. 372/90 Zb.
o priestupkoch, za čo boli riešení
v blokovom konaní. 

08. 07. 09 o 18:31 hod. na
ul. Hroboňovej vodič M.V. z ul.
Roľníckej, vyhodil dva vrecia od-
padu na miesto, kde je zákaz vy-
sýpať smeti, čim porušil ustano-
venie Čl. 2, ods. 1, písm. c,VZN
7/2001. Za priestupok mu bola
uložená bloková pokuta.

10. 07. 09 o 19:32 hod. na
moste ponad rieku Váh smerom
k OD Hypernova ležal na chodní-
ku s poranenou hlavou pod vply-
vom alkoholu cyklista J.H. Na
miesto bola privolaná RZP, bicy-
kel sme uschovali na MsP. Svo-
jim konaním sa dopustil priestup-
ku podľa § 47, ods. 1, písm. d
Zák. č. 372/90 Zb. priestup-

koch, za čo mu bola uložená blo-
ková pokuta. 

10. 07. 09 o 22:05 hod. na
Nábr. A. Stodolu pri garážach, je-
den z dvojice mladistvých J. M.
z ul. Žiarskej a D. F. z ul. Hruško-
vej kopal do rozvodovej elektric-
kej skrine, čím došlo k výpadku
pouličného osvetlenia ul. Borbi-
sova. Príslušníci MsP zistili oso-
bu v rámci objasňovania prie-
stupku, ktorá tento skutok spá-
chala. Za priestupok proti majet-
ku podľa § 50, ods. 1 Zák. č.
372/90 Zb. o priestupkoch bola
vec riešená udelením blokovej
pokuty. 

16. 7. 2009 o 01.49 hod. na
ul. Senická skupina mladých ľudí
rušila nočný kľud. Za priestupok
proti verejnému poriadku podľa §
47, ods. 1, písm.b, Zákona č.
372/90 Zb. o priestupkoch, boli
S. K. z Cédrovej ul, E. H z Jablo-
ňovej ul. a M. A. zo Senickej ul.
riešení v blokovom konaní. 

21. 7. 2009 o 11.08 hod. na
Garbiarskej ul. pri Hypernove
boli pri krádeži okrasných matíc
na ventile kolies auta prichytení
dvaja maloletí M. R. a L. G. z Ja-
lovca. Dopustili sa priestupku
proti majetku podľa § 50, ods. 1
Zák. č. 372/90 Zb. o priestup-
koch. Vec bola odložená zázna-
mom. O  udalosti boli oboznáme-
ní ich rodičia. 

V období od 22. 06. 2009 –
23. 07. 2009 MsP riešila celkom
309 priestupkov, z toho na úse-
ku dopravy 170 priestupkov, 17
priestupkov proti majetku, 53
priestupkov proti verejnému po-
riadku, 3 priestupky proti občian-
skemu spolunažívaniu, 6 prie-
stupkov parkovania motorovými
vozidlami na verejnej zeleni, 24
prípadov požívania alkoholických
nápojov na verejných priestran-
stvách a iné.

Mgr. Dalibor Šalplachta
náčelník MsP

14 OZNAMY

Motorové vozidlo už netvorí
prekážku v cestnej premávke

Už niekoľko rokov na vnútroblokovej komunikácii ul. Pišútovej,
smerom k mestskému parku a Domu služieb, tvorilo nákladné moto-
rové vozidlo zn. IVECO DAILY, EVČ LM 113 AS prekážku v cestnej
premávke a dlhodobo zaberalo verejné priestranstvo. Zároveň svo-
jím vzhľadom, nefunkčnosťou ale aj z hľadiska ochrany životného
prostredia a zachovania estetického vzhľadu mesta bolo často pred-
metom oprávnenej kritiky občanov.

Prijatím zákonných opatrení Mestskej polície Lipt. Mikuláš v spo-
lupráci s Odborom dopravy a verejných priestranstiev Mestského
úradu v Lipt. Mikuláši a príslušným exekútorom sme dosiahli stav, že
uvedené vozidlo bolo odtiahnuté a toho času sa nachádza pri  bráne
firmy, ktorá sa zaoberá zberom druhotných surovín a šrotovaním mo-
torových vozidiel. JUDr. Jaroslav Tomčík, MsP.

Občansky servis
jún 2009
Človek sa narodil 
aby dýchal, videl, 

počul a cítil – aby žil...
V Liptovskom Mikuláši sa naro-
dili:
Boris Janis ARGALÁŠ, Matej
DANČÍK, Simon FLIŤAR, Lívia
KUSKOVÁ, Roman KRULIŠ, Ši-
mon ANTOŠKA, Martin LACKO,
Dušan JANČI, Ivana DOLOGO-
VÁ, Martin PALLO, Ľuboš KU-
BEŠ, Karin PUŠKOVÁ, Matias
KOTIAN, Dominika MAROVÁ,
Laura OBRCIANOVÁ, Adela MA-
CÍKOVÁ, Viktor HALUŠKA, Samu-
el VETRÍK, Karolína KUBÍNOVÁ,
Michal HOŠALA, Juraj STANKO-
VIANSKY, Lukáš STUPKA, Kevin
PUŠKA, Matúš RAČKO, Massimi-
liano ROSSI, Lucia SKERLOVÁ,
Samuel ZICH, Nela SEKANOVÁ,
Nela PAVLOVIČOVÁ, Sebastián
FLAJS, Dávid HOLLÝ, Matúš
GÉCI, Fabián ADAMOVIČ.

... teraz už nie si len priateľ,
teraz si ten, 

ktorého neopustím,
ktorému vždy pomôžem

a hlavne ktorého 
navždy milujem... 

Manželstvo uzavreli:
Ľubomír KACIAN – Hana JORDÁ-
NOVÁ, Marek KOVÁČ – Bc. Beá-
ta SPRISKOVÁ, Pavol MAGÁL –
Katarína GLAJZOVÁ, Peter PIN-
CEL – Petra KONEČNÁ, Eduard
MYDLIAR – Bc. Martina VRÁNS-
KA, Mgr. Miroslav KOZLÍK – Sil-
via BROSKOVÁ, Peter ŽÚREK –
Michaela MURÍNOVÁ, Mário MO-
RAVČÍK – Miroslava CHRAPČIA-
KOVÁ, Peter ŠLAUKA – Zuzana
KAMENSKÁ.

Dych – slovko krátke, 
nenápadné.

Bez neho však končí život ...
Zomreli:
Ivan VRLÍK – 45r., Viola ŠOUČÍ-
KOVÁ – 72r., Anna ČUPKOVÁ –
83r., Anna ŠÍPEKOVÁ – 68r., Ľu-
bica RACHELOVÁ – 64r., Peter
LABAŠKA – 77 r., Františka BO-
BUĽOVÁ – 69r., Žofia BAČÍKOVÁ
– 86r., Anna JAŠKOVÁ – 83r.,
Gustáv ŠVIHRA – 88r., Jaroslava
KOMANDEROVÁ – 86r., Angela
KRÁLIKOVÁ – 89r., Štefan CIC-
MAN – 56 r., Ján PETRAN –
49r., Július POZNÁN – 67r., Zde-
něk KRAJČO – 52r., Emil KRI-
VOŠ – 80r., Ján TRNKA – 69r.,
Peter BRÓSKA – 96r., Jozef
ŠÁLY – 67r., Ľudmila Starýchfojtů
– 88r., Pavlína RYBANOVÁ – 87r.

Kúpim obrazy, 
starožitnosti, 

staré vojenské 
i turistické odznaky, 

pohľadnice,
porcelánové figúrky, 

staré striebro.

Starožitnosti Haluška
Pavel, ul. 1. mája 19

Liptovský Mikuláš
tel. 044/5522415

0905 381 761
antikliptov@gmail.com

Zo zápisníka mestskej polície

Skúška sirén
Oznamujeme občanom ná-

šho mesta, že v piatok 14. au-
gusta o 12:00 hod. bude
v Liptovskom Mikuláši vykona-
ná kontrola skúšky vyrozume-
nia obyvateľstva dvojminúto-
vým stálym tónom sirén.

Infolinka
0800144528

Vážení občania, všetky
svoje podnety a otázky týka-
júce sa mestskej samosprávy
môžete adresovať zamest-
nancovi Mestského úradu
v Liptovskom Mikuláši na
bezplatnej infolinke, na ktorú
sa dovoláte z Vašej pevnej te-
lefónnej linky nášho mesta
v čase od 7.30 do 15.00
hod. Radi Vám zodpovieme
na Vaše otázky a prijmeme
Vaše postrehy a podnety
ohľadom samosprávy.

NÁRODNÝ VÝSTUP 
NA KRIVÁŇ 2009

14. 8. 2009 (PIATOK)
18.00 hod. – slávnostné otvo-
renie a program v Tatr. Polianke

15. 8. 2009 (SOBOTA)
6.00 hod. – odchod autobu-
som zo žel. stanice v Lipt. Miku-
láši a z ATC
6.30 - 11.00 hod. – výstup na
Kriváň
11.00 hod. – privítanie účastní-
kov výstupu na vrchole Kriváňa
15.30 hod. – odchod autobu-
sov z Troch studničiek
18.00 hod. – kultúrny program
a táborák v ATC Račkova dolina
Informácie a výstupové lístky: 

mobil: 0903 156278
E-mail: nvk@centrum.sk
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